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AMF Fastigheters årsberättelse 

integrerar hållbarhets- och eko-

nomisk rapportering för att ge en 

 övergripande bild av verksamheten. 

Hållbarhets redovisningen omfattar  

i första hand sidorna 41–53.

 

Årsberättelsen utgör inte den 

 formella årsredovisningen för  

AMF Fastigheter utan är en sam-

man ställning av AMF  koncernens 

fastighetsbestånd. Fastighets-

beståndets resultat redovisas  även 

som en del av moderbolaget AMFs 

årsredovisning.
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AMF Fastigheter är en av Sveriges 

största fastighetsägare. Sedan 2010 

utvecklar vi och förvaltar kontor och 

handelsplatser i Stockholm och 

Sundbyberg.

Vår portfölj omfattar bland annat 

kvarteren Urban Escape och 

 Stockholmsverken samt handels-

platserna Gallerian, Mood, 

 Fältöversten, Ringen Centrum  

och Västermalmsgallerian.

Vårt fastighetsbestånd består av   

33 fastigheter med en sammanlagd 

uthyrbar area på 629 000 kvadrat-

meter och ett redovisat värde 

 uppgående till 80 miljarder kronor.

Vi har en bred förankring i  sam hället 

och våra cirka 140 med ar betare 

arbetar varje dag tillsammans med 

staden, våra hyresgäster och andra 

samarbetspartners för att utveckla 

stadsrum där människor vill vara. 

Vi utvecklar 

platser där 

människor  

vill vara. 

Om AMF 

Fastigheter 
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Vårt uppdrag

AMF Fastigheter är ett helägt dotter- 

bolag till tjänstepensionsbolaget AMF.  

Vårt uppdrag är att bidra med en lång-

siktig och stabil avkastning till AMFs  

fyra miljoner pensionssparare. 

Kärnan i vår verksamhet är att utveckla 

stadsrum där människor vill vara. Genom 

att tänka nytt, lyssna och samarbeta 

med hyresgäster, staden, grannar och 

andra samarbetspartners utvecklar vi 

B-lägen till A-lägen samt bidrar till en 

mer levande och attraktiv stad. Effekten 

av levande platser ger en större efter-

frågan på våra fastigheter, vilket   

ökar förutsättningarna för en god 

avkastning. 

För AMF Fastigheter är långsiktigt sam-

hällsengagemang en viktig ledstjärna. 

Med vår stadsutveckling ser vi till 

stadens helhet istället för bara enskilda 

hus. Att äga fastigheter i kluster ger oss 

möjligheter att förändra fler av stadens 

områden. Genom långsiktig fastighets- 

och stadsutveckling har vi kunnat  

ändra uppfattningen av kvarter runt  

om i staden. 

Vårt uppdrag är  

att bidra med en 

långsiktig och stabil 

avkastning till AMFs 

pensionssparare. 

Vårt uppdrag gentemot spararna 

 förutsätter en långsiktig strategi. 

AMF Fastigheters ambition är att 

 hållbarhetsfrågan ska vara en ”grön 

tråd” genom hela organisationen och 

genomsyra hela verksamheten, från 

ledning till förvaltning. 
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AMF Fastigheter i siffror

Nettointäkterna uppgick 

till 3 244 (2 942) mkr  

vilket är en ökning med 

10,3 procent jämfört med 

2021. Ökningen beror på 

högre intäkter från nya 

och omförhandlade 

hyreskontrakt samt 

högre tillägg för fastig-

hetsskatt till följd av 

omtaxering under året.

Driftnettot ökade från  

2 019 mkr 2021 till  

2 215 mkr 2022, vilket  

är en ökning med  

9,7 procent. Driftnettots 

utveckling följer av högre 

intäkter och ökade kost-

nader för främst fastig-

hetsskatt och el. 

Fastigheternas värde- 

förändring uppgick  

till 1 509 mkr (5 430),  

motsvarande en värde-

ökning om 1,9 procent 

(7,4). Värdeförändringen 

förklaras framför allt av 

höjda marknadshyror.

De totala CO2-utsläppen 

minskade med 13 procent, 

från 18 888 ton för 2021 

till 16 518 ton för 2022. 

Viljan att rekommendera 

AMF Fastigheter som 

arbetsgivare ökade till  

57 mätt som Employee Net 

Promoter Score (eNPS) för 

2022 från redan höga  

47 under 2021.

95 %
Uthyrningsgrad 

2,8 %
Direktavkastning 

79 %
Miljöcertifierat 

fastighetsbestånd 

72 %
Överskottsgrad 

1,9 %
Värdeökning 

9,7 %
Ökat driftnetto

10,3 %
Ökade  

nettointäkter

13 %
Minskade  

CO2 utsläpp

57
eNPS
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“ Under 2022 ökade  

vår omsättning med  

cirka 10 procent.  

Ökningen beror främst 

på framgångsrika 

omförhandlingar  

och nyuthyrningar.“

 Marie Barkman, vice vd

Andel  

av area

Förändring fastighetsvärde (mkr) 2022 2021 2020

Ingående balans 78 701 73 241 73 915

Förvärv 1 630 143 -

Investering i befintliga fastigheter 509 584 700

Försäljningar -2 180 -697 -667

Realiserad och orealiserad värdeförändring 1 509 5 430 -708

Utgående balans 80 168 78 701 73 241

Objektstyper  

   Kontor  71 %

   Butik  14 %

   Hotell  5 %

   Restaurang  3 %

   Lager  4 % 

   Konferens, gym, m fl  2 %

   Bostad 1 %

Nyckeltal 2022 2021 2020

Intäkter netto (mkr) 3 244 2 942 2 926

Driftnetto, (mkr) 2 215 2 019 2 013

Överskottsgrad* (%) 72 72 73

Uthyrningsgrad (%) 95 94 94

Direktavkastning (%) 2,80 2,80 2,70

Totalavkastning (%) 4,80 10,20 1,80

“ Jag är oerhört stolt över 

årets resultat. Vi har en 

stabil organisation med 

hög kompetens och ett 

stort engagemang.“

 Thomas Erséus, vd

* Beräknas på driftnetto exklusive tomträttsavgälder
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Kontoret befäste sin 

roll efter pandemin 

Under våren presenterade AMF Fastig-

heter tillsammans med Epicenter 

 rapporten ”Arbetsplatsen som kata  ly-

sator för kunskap, samarbete  och 

 innovation.” Över 1 000 respondenter 

deltog i studien. Rapporten visade bland 

annat att en betydande majoritet av de 

till frågade (86 procent) skulle överväga 

att tacka nej till ett arbete om inte 

 kontoret lever upp till förväntningarna. 

Ett före tag som har insett att kontoret    

är en framgångsfaktor, både för att 

rekrytera och behålla talanger, är Volvo 

Cars. De öppnade sin nya globala tech 

hub i Moodkvarteret i slutet av 2022. 

Tech huben spänner över två vånings-

plan på totalt 7 500 kvadratmeter och 

erbjuder 700 talanger en modernare 

arbetsplats. 

Tre förvärv och en 

försäljning 

Under 2022 har nya strategiska förvärv 

skett. Genom att köpa fastigheterna 

Marievik 27, 28 och 30 på Liljeholmskajen 

i Stockholm har AMF Fastigheter stärkt 

sin position som majoritetsägare i 

 Marievik. Förvärven är ett strategiskt 

viktigt steg i vår långsiktiga plan för 

Marievik, där ett omfattande stadsut-

vecklingsprojekt planeras under kom-

mande år. Transaktionerna gjordes till 

ett underliggande fastighetsvärde om 

drygt 2 647 miljoner kronor. I april får vi 

tillträde till Marievik 27 och 30. I våras 

såldes även Örnäs 1:24, en logistik-

fastighet i Brunna, för att renodla 

 fastighetsbeståndet och möjliggöra 

andra investeringar. 

Mer konst tar plats  

i stadsrummet 

Tre färgglada och lekfulla skulpturer av 

konstnären och illustratören Siri Carlén, 

har blivit ett uppskattat inslag i gatu-

bilden på Jakobsbergsgatan. Konst-

verken installerades i samband med 

konstfestivalen Wallstreet Stockholm 

och har nu blivit ett permanent inslag  

i kvarteret. På Jakobsbergsgatan har 

även två trafikhinder förvandlats till 

konstverk av elever från Konstfack. 

Gatan utsmyckades ytterligare i sam-

band med att den under året utsågs till 

sommargågata av Levande Stockholm. 

Inom ramen för Wallstreet Stockholm 

fick även Stockholmsverkens inner

gårdar en konst injektion av pärlkonst-

nären Johan “Pappas Pärlor” Karlgren,  

i form av en utställning med lekfulla 

reproduktioner av klassiska konstverk  

i miniformat. 

Nya  

projekt

Flera nya stadsutvecklingsprojekt har 

påbörjats under året. Ett av dem är 

ombyggnationen av anrika Jakobsbergs-

gatan 24. Den uthyrbara ytan omfattar 

drygt 15 000 kvadratmeter fördelat på 

tre byggnader i kvarteret mellan 

 Regeringsgatan, Jakobsbergsgatan   

och Lästmakargatan. Här ska en flexibel 

och långsiktig kontorsfastighet ta form.

Omvandlingen görs med höga ambitioner 

för minskat klimatavtryck – i såväl 

byggfas som framtida förvaltning. 

 Byggstart sker under 2023 och inflytt-

ning planeras till 2024. 

Ett annat projekt som pågår är ombygg-

nationen av Ringen Centrum på Söder-

malm. Ringen ska bli en öppnare, ljusare 

och mer inkluderande mötesplats. 

Genom att satsa på handelsplatsen och 

det intilliggande området är visionen att 

göra Ringen till det lokala och kommer-

siella navet för alla södermalmsbor.

2 647 
 

Tre fastigheter i Marievik har 

förvärvats under året till  

ett underliggande 

fastighetsvärde om 2 647 

miljoner kronor.

Året i korthet
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IKEA slår upp portarna  

i Gallerian 

Den 30 juni var det premiär för IKEA  

Gallerian – IKEAs första cityvaruhus i 

Sverige – som från start var ett oerhört 

välkommet tillskott i Stockholm. Redan 

under den första veckan välkomnade det 

nya varuhuset 100 000 besökare. Knappt 

fyra månader senare, den 19 oktober, 

passerades den magiska gränsen om   

en miljon besökare. Sedan öppningen 

har IKEA Gallerian i snitt välkomnat   

9 500 besökare per dag och säljer    

mer köttbullar än  IKEA Kungens Kurva.   

IKEA Gallerian är 8 000 kvadratmeter 

stort och sträcker sig över totalt  

fyra  våningsplan. 

Avicii Experience 

öppnar i 5:e 

Hötorgshuset 

I februari öppnade ett interaktivt hyll-

ningsmuseum om en av vår tids stora 

musikikoner, Tim “Avicii” Bergling, i det 

5:e Hötorgshuset. Det har blivit ett land-

märke som lockar både svenska och 

internationella besökare. Bakom sats-

ningen i 5:e Hötorgshuset står Pophouse 

Entertainment och det digitala kultur-

centret Space i nära samarbete med 

Tims familj, vänner och musikkollegor.   

På Avicii Experience möts besökaren av 

300 kvadratmeter nutida musikhistoria 

samt de mytomspunna händelser och 

platser som formade artisten Avicii. 

Ny projektorganisation 

på plats 

I slutet av 2021 rekryterades Johan 

 Lindskog från Skanska till en nyinrättad 

tjänst som projektutvecklingschef på 

AMF Fastigheter för att leda arbetet med 

våra byggprojekt. Under 2022 rekryte-

rades ytterligare fyra erfarna projekt-

ledare som, tillsammans med Johan,  

ska fokusera på projekt styrning och håll     -

bar het i byggprojekten. Det är en viktig 

 pusselbit för att ännu tyd ligare integrera 

klimat- och hållbarhetsfrågorna i våra 

projekt. 

Fyra medarbetare med 

fokus på projektstyrning 

och hållbarhet  

i byggprojekten har 

rekryterats under året.

100 000 
 

besökare första veckan,  

i nya IKEA varuhuset. 

8 000 
 

kvadratmeter stort på  

fyra våningsplan är IKEAs 

första cityvaruhus.
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“2022 var uppvaknandets år”

Vi hade precis börjat vänja oss vid fysiska möten och liv och rörelse i våra 

kvarter efter pandemin, när ett krig bröt ut i Europa. 2022 blev ett omvälvande 

år med stigande räntor, energipriser och ökad inflation, men också ett år som 

gav värdefulla insikter och nya möjligheter. I ett samtal som ägde rum i  

januari 2023 summerar AMF Fastigheters vd Thomas Erséus och vice vd  

Marie Barkman det gångna  fastighetsåret och blickar ut mot det som kommer.

Hur vill ni beskriva det gångna 

året? 

Thomas: – Jag vill kalla det uppvaknan-

dets år. Vi har länge agerat i ett konstlat 

ekonomiskt klimat med hög tillväxt, 

reallöneökningar, stark köpkraft och en 

låg räntesituation. Kapitalet har haft en 

låg kostnad, vilket har bidragit till att det 

varit svårt att skilja på vad som är bra 

och dåligt. Vi behöver som organisation 

lyssna på de signaler marknaden ger 

oss, vara lyhörda när förutsättningar 

förändras och ställa om. Det gäller att ta 

vara på de tecken vi ser och tidigt klura 

på alternativa planer utifrån olika tänk-

bara scenarier.

–Under året har AMF Fastigheter  

bidragit med drygt 3 700 miljoner kronor 

till moderbolagets cirka 4 miljoner 

 pensionssparare. Det motsvarar en 

totalavkastning på 4,8 procent. Jag är 

oerhört stolt över årets resultat. Vi har 

en stabil organisation med hög kompe-

tens och ett stort engagemang.

Marie: – Under 2022 ökade vår omsätt-

ning med cirka 10 procent. Ökningen 

beror främst på framgångsrika omför-

handlingar och nyuthyrningar. Samtidigt 

var transaktionsmarknaden fortsatt 

stark under det första halvåret. Vi har 

genomfört flera stora affärer under året: 

Under det första kvartalet 2022 från-

trädde vi fastigheterna Adonis 2,   

Adonis 16 och Moraset 24, under det 

andra kvartalet tillträdde vi fastigheten 

Marievik 28 och i slutet av året förvär-

vade vi Marievik 27 och Marievik 30. Vi har 

höga ambitioner i Marievik kommande år. 

Med ett uppvaknande och nya 

erfarenheter från det gångna året, 

hur ser framtiden ut för AMF 

Fastigheter?

Thomas: – Jag är hoppfull. Insikten om 

kontorets betydelse som mötesplats 

samt kulturbärare och hur arbetsplatsen 

kan utformas för att stötta en verksam-

het har vuxit på senare tid. Kontoret har 

också blivit ett viktigt medel för att 

 attrahera och behålla talanger. När 

hem arbete är ett givet alternativ 

behöver kontoret vara ännu mer attrak-

tivt och finnas i rätt sammanhang och 

läge. Många företag och organisationer 

tar sig idag an frågan med stor nyfiken-

het. Vi också. Det gör vi inte minst i 

samband med vår kommande kontors-

flytt till Mood under våren 2024. 

– Vi fortsätter att arbeta målmedvetet 

med att utveckla våra platser så att vi 

hela tiden höjer attraktiviteten i våra 

kvarter för våra hyresgäster och deras 

medarbetare samt stadens invånare och 

besökare. Våra platser ska upplevas som 

levande och trygga dygnet runt. En 

avgörande pusselbit i att skapa en 

levande plats är våra bottenvåningar. 

Med ett dynamiskt innehåll kan botten-

våningen göra hela kvarteret mer att-

raktivt och i förlängningen, staden som 

helhet. Men allt detta måste naturligtvis 

ske mot bakgrund av den färdplan som vi 

antagit för vårt hållbarhetsarbete.

Thomas Erséus och Marie Barkman.
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” Insikten om kontorets betydelse som 

mötesplats och kulturbärare och hur  

det kan utformas för att stötta en 

verksamhet har vuxit på senare tid.”

Hur ser er färdplan ut och  

vad är er roll för en hållbar 

stadsutveckling? 

Thomas: – För oss handlar hållbarhet om 

att ta socialt, ekonomiskt och miljömäs-

sigt ansvar. Det gör vi bäst genom sam-

verkan både inom och utanför vår 

organisation. För oss är det viktigt att 

skapa miljöer där folk känner att de kan 

bidra och göra skillnad. Vi ska göra det 

lätt att göra rätt med bra verktyg och 

incitament. Om vi ska lyckas bygga en 

mer hållbar framtid och stad, måste vi 

samarbeta.

– Bygg- och fastighetssektorn står  

idag för en stor andel utsläpp och som 

bransch måste vi vara ödmjuka inför det. 

Hållbarhetsfrågan är vår tids kanske 

största utmaning. AMF Fastigheter 

behöver fortsätta ställa om för att kunna 

utveckla sina fastigheter och stadsrum 

på ett miljömässigt, hållbart sätt. Vi 

bejakar Parisavtalets 1,5-gradersmål 

och har lagt upp en egen färdplan till 

2030 för att kunna ställa om vår verk-

samhet. 

– Under året har vår totala klimatpåver-

kan minskat med 13 procent, där våra 

projekt och lokalanpassningar fortsatt 

står för en stor andel av klimatutsläppen. 

Minskningen av verksamhetens utsläpp 

går i linje med vår framtagna färdplan 

kopplad till vårt klimatmål 2030, ett 

arbete som vi kommer fortsätta med 

under 2023.

Kan ni berätta mer om hur ni arbetar 

med det?

Marie: – Det handlar framför allt om två 

saker, fastigheter och våra beteenden.   

Vi behöver bygga, renovera, underhålla 

och drifta våra fastigheter mer varsamt 

med mindre klimatpåverkan. Vi behöver 

också, tillsammans med våra hyres-

gäster och samarbetspartners, göra 

 klimatsmarta val i vardagen. 

– Vi har bland annat ett samarbete där  

vi tittar på lösningar med exempelvis  

klimatneutrala innerväggar tillverkade  

av bland annat hampa, pappersreglar 

och återvunna mjölkkartonger. Inner-

väggarna utgör generellt en stor del av 

byggnadens struktur. En mer klimat-

smart lösning skulle avsevärt minska 

 klimatavtrycket men också bidra till 

sänkta kostnader. Här har vi ett nära 

samarbete med innovativa samarbets-

partners, som också vill bidra till 

omställningen. 

 

– Vi provar också ny teknik utifrån målet 

att vi effektivare ska kunna styra fläktar 

och värmesystem i fastigheterna utifrån 

den verksamhet och beläggning som är i 

fastigheten vid varje enskilt tillfälle. 

Vad är viktigt i den fortsatta 

utvecklingen av era platser? 

Thomas: – Människan. Det är människan 

som gör platsen. Våra hyresgäster, de 

som arbetar i våra fastigheter, och våra 

besökare, det är de som fyller och 

skapar liv i våra kvarter. Vi värdesätter 

dialogen med våra hyresgäster och 

övriga samarbetspartners som ger oss 

fler viktiga insikter. 

– Med en samskapande filosofi med 

människorna i våra fastigheter och 

kluster i kombination med ett tryggt 

samägande mellan Svenskt Näringsliv 

och LO har vi alla förutsättningar för  

att fortsätta skapa värde till 4 miljoner 

pensions sparare. Nu går vi in i ett 

 spännande 2023 där vi tillsammans  

kan göra stor skillnad. 

Thomas Erséus.

AMF Fastigheter  |  Årsberättelse 2022
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Fastighetsmarknaden 

2022

2022 har minst sagt varit ett utmanande år med krig i Ukraina, ökad inflation 

och stigande räntor. AMF Fastigheter är ödmjuka inför utvecklingen framåt 

men känner samtidigt tillförsikt. Fokus kommande år är att skapa värde 

genom att skapa attraktiva stadsrum där människor vill vara och att ta till 

vara på de möjligheter som ges i en ny, utmanande tid.

Väl positionerade i ett tufft 

marknadsklimat 

Vid ingången av 2022 såg det makroeko-

nomiska läget gynnsamt ut, något som 

förändrades dramatiskt i samband med 

Rysslands invasion av Ukraina. Med hög 

inflation, snabbt stigande räntor samt 

geopolitisk och konjunkturell osäkerhet 

blev fastighetsmarknaden snabbt 

utsatt för hård press. Ökade energi- och 

livsmedelspriser, ökade ränteutgifter,  

fallande kapitalvärden på både bostads- 

och aktiemarknaden samt begränsade 

löneökningar har även påverkat hushål-

lens ekonomi och gjort avtryck i befolk-

ningens plånböcker. 

– I början av året kunde vi se vissa var-

ningstecken kring en ökad inflation. Det 

var däremot svårt att ana att förändring-

arna skulle ske så snabbt som de gjorde 

i och med kriget. Givet allt som har hänt 

under året är vi väldigt nöjda med vårt 

resultat. Vi redovisar en attraktiv 

avkastning och våra fastigheter och 

lokaler möter efterfrågan i marknaden. 

Vår portfölj är därmed väl positionerad i 

det tuffare marknadsklimat som råder, 

säger Fredrik Ronvall, chef Fastighets-

investeringar. 

I väntan på att köpare och säljare 

möts 

Transaktionsmarknaden för fastigheter 

har gått från rekordnivåer till att minska 

kraftigt under 2022. Den totala transak-

tionsmarknaden landade i slutändan på 

cirka 40 procent lägre än 2021. 

– Vi lyckades trots alla utmaningar på 

marknaden fånga upp de affärsmöjlig-

heter som dök upp under året. Vi genom-

förde två strategiska förvärv i Marievik 

som vi länge velat addera till vår portfölj. 

Förvärven ger oss nu unika möjligheter 

att ta ett helhetsgrepp om området för 

Fredrik Ronvall, chef 

Fastighetsinvesteringar 

och Magnus Carlsson, 

försäljningschef, 

kommenterar 

fastighetsåret 2022.

AMF Fastigheter  |  Årsberättelse 2022
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att utveckla Marievik till en attraktiv 

stadsdel för företag, boende och 

 besökare under många år framöver, 

säger Fredrik Ronvall. 

Det finns stora mängder nytt kapital som 

vill in på fastighetsmarknaden framöver, 

men förändringarna i inflation och 

 räntemiljön har gjort att köpare och 

säljare har svårare att mötas. Den låga 

aktiviteten beräknas bestå till dess att 

marknaden har anpassat sig till de nya 

förutsättningarna. 

Fortsatt stark hyresmarknad för 

kontor 

Vid ingången av 2022 började företagen 

återgå till sina kontor efter en lång 

period av distansarbete under pande-

min. Det nya sättet att hybridarbeta 

aktualiserade frågan om kontorets 

funktion. Den nya trenden var tydlig – 

den geografiska platsen, servicen på 

platsen och kontorets utformning är  

det som tillsammans lockar de anställda 

tillbaka till kontoret.

Magnus Carlsson, försäljningschef på 

AMF Fastigheter, kommenterar utveck-

lingen:

– Under året har vi sett att vakansgra-

derna utanför tullarna ökar något medan 

vakansgraden för de mer centrala 

lägena minskar.

“ Vi har en kontinuerlig 

dialog med våra 

hyresgäster och 

försöker vara 

lösningsorienterade 

utifrån deras behov.”

 Magnus Carlsson, försäljningschef

Möjligheten att arbeta hemma delar av 

arbetsveckan kvarstår för många men 

de flesta kontorsarbetarna i Stockholm 

tillbringar nu åter majoriteten av sina 

arbetsdagar på kontoret. Trots att 

 konjunkturen förväntas mattas av är 

utsikten för kontorsintensiva branscher 

fortsatt god. En stark arbetsmarknad 

och hård konkurrens om högutbildad 

personal gör att de centrala kontors-

lägena, lokalens kvalitet och yteffekti-

vitet är av stor betydelse. 

– Jag är ödmjuk inför 2023. AMF Fastig-

heter har väldigt bra fastigheter i några 

av de bästa lägena i Stockholm. Efter-

frågan på våra kontorslokaler är fort-

farande hög och våra stora hyresavtal är 

långa och löper över flera år. Samtidigt 

vet vi inte i vilken grad en ökad arbets-

löshet kommer att påverka marknaden 

framöver och vi måste vara förberedda 

på att förutsättningar kan ändras, säger 

Magnus Carlsson.

Nya förutsättningar för 

hyresmarknaden för handel

Den fysiska handeln har under en tid 

pressats av konkurrens från e-handeln, 

men under 2022 återtog den fysiska 

handeln viss mark. Nya utmaningar med 

stigande inflation, höjda energi och 

livsmedelspriser kan dock slå hårt mot 

hushållens konsumtionsutrymme 

framåt. 

– Vi har så här långt inte sett någon 

avmattning på vare sig besökare eller 

omsättning i våra handelsplatser och vi 

ser fortsatt ett stort intresse att etab-

lera sig i attraktiva lokaler i Stockholms 

innerstad. Vi ser också att nya beteen-

demönster växer fram där kultur, kulina-

riska upplevelser och möten mellan 

människor blir allt viktigare. 

– Jag tror dock att det kan bli svårt för 

handeln generellt att nå besökssiffror i 

nivå med 2018 och 2019. På flera platser 

har det skett ett besökstapp som delvis 

kan förklaras med hybridarbetet, säger 

Magnus Carlsson och fortsätter:

– Det är svårt att med säkerhet uttala sig 

om utvecklingen framåt. I det läge som 

nu råder är det naturligtvis särskilt 

viktigt att vara lyhörd inför våra hyres-

gästers förändrade behov och besökar-

nas beteendemönster. Vi har en 

kontinuerlig dialog med våra hyresgäster 

och försöker vara lösningsorienterade 

utifrån deras behov, avslutar Magnus 

Carlsson. 

Fastighetstekniker Mikael Kallio och Floor Manager Janet Dahlqvist i Gallerian. 
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En fastighetsmarknad 

i förändring

Pågående utveckling 

Bygg- och fastighetsbranschen står för 

en femtedel av de totala koldioxidut-

släppen i Sverige. Fastighetens hela 

livscykel från byggnation till förvaltning 

och slutligen rivning påverkar miljön på 

olika sätt. För att möta samhällets för-

väntningar och egna högt uppsatta 

klimatmål behöver branschen identifiera 

alternativa lösningar och bryta ny mark. 

Nya material som minskar klimatpåver-

kan behöver utvecklas och andelen  

förnyelsebart av den totala energi-

användningen måste öka. Utöver energi- 

och klimatfrågor har psykosocial hälsa 

och välbefinnande seglat upp som 

viktiga frågor att hantera för samhälle 

och näringsliv. Det har också blivit allt 

viktigare att personliga preferenser och 

värderingar stämmer överens med 

arbetsgivarens. 

Pågående utveckling

Samhällsförändringar har bidragit till 

ökad transparens och öppenhet mellan 

samhällets olika intressenter. Erfaren-

hetsdelning och öppenhet i projekt, 

mellan branscher och olika samarbets-

partners har blivit en grundläggande 

hygienfaktor för att kunna driva igenom 

en hållbar och tidsenlig stadsutveck-

ling. Det har också blivit uppenbart att 

det enskilda företaget inte på egen hand 

kan driva igenom nödvändiga hållbar-

hetsförflyttningar. För att få till levande 

stadsdelar som är till för alla krävs 

öppenhet och samarbete mellan intres-

senter med olika typer av kunskap och 

expertis.

AMF Fastigheters respons 

Hållbarhet definierar AMF Fastigheters 

arbetssätt. Med uppdraget att skapa en 

långsiktig avkastning för våra pensions-

sparare, utvecklar och bidrar vi till sam-

hället genom att skapa trygga platser där 

människor vill vara. Vi arbetar innovativt 

inom bland annat värdehöjande förädling, 

energioptimering och resursförbrukning 

för att ta vårt ansvar. Våra klimatmål är i 

linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål 

och vi arbetar fokuserat med att välja 

bygg produkter med låga avtryck, 

använda oss av återbruk och arbeta 

 cirkulärt i så stor utsträckning som 

möjligt. För att våga utmana är vi också 

beroende av modiga medarbetare som 

mår bra och vågar tänka utanför ramarna. 

På AMF Fastig heter arbetar vi systema-

tiskt för att skapa en bra och hållbar 

arbetsmiljö där våra medarbetare trivs 

och mår psykiskt och fysiskt bra. 

2. Utveckling kräver samverkan

AMF Fastigheters respons 

AMF Fastigheter värnar om en nära 

dialog med de branscher, kunder och 

intressenter som är viktiga för Stock-

holms nu- och framtida utveckling. Våra 

samarbeten sträcker sig från projekttäta 

samarbeten till mer övergripande initia-

tiv där innovation och ökad förståelse 

står högt på agendan. Utgångspunkten i 

vårt arbete med att utveckla en stad där 

alla trivs är att förstå våra kunder och 

intressenters drivkrafter och målsätt-

ningar. Genom samverkan lyssnar vi in 

näringslivets och stadens behov för att 

tillsammans skapa goda förutsättningar 

för innovation, livskvalitet och fram-

gång. Tillsammans med konstnärer, 

 kulturaktörer, handlare, krögare, hyres-

gäster, staden och andra samarbets-

partners, som är viktiga för stadens 

utveckling, skapar vi attraktiva platser 

där människor vill vara. 

1. Hållbarhet  

Nedan följer en beskrivning av fyra utvecklingsområden som är 

viktiga för oss och hur vi agerar för att möta samt ta tillvara på 

möjligheter vi ser inom respektive område.
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Pågående utveckling 

Digitaliseringen har pågått under en 

längre tid och påverkar i stort sett all 

infrastruktur i samhället. I takt med den 

digitala utvecklingen och användning av 

nya digitala verktyg förändras våra 

beteenden och förväntningar. Utveck-

lingen kommer att påverka vår identitet 

och allt som är kopplat till den, såsom 

vår känsla av integritet, våra konsum-

tionsmönster, tiden vi ägnar åt arbete 

och fritid, hur vi utvecklar våra kunska-

per samt träffar människor och vårdar 

relationer. 

Redan idag har digitala och mobila 

redskap förändrat arbetslivet med  

nya typer av kontorskoncept och ökad 

efterfrågan på flexibilitet som följd.  

På samma sätt ändrar e-handeln förut-

sättningarna för handelsplatser och 

handels ytor, bland annat genom popup-

ytor för  digitala aktörer eller pick up 

points. Digital transformation ställer  

nya krav på  fastighetsägare. Nya digitala 

lösningar kommer att spela en central 

roll för bland annat energioptimering, 

ihopkoppling av olika fastighetssystem,  

förbättrad hållbarhet, inomhusklimat 

och säkerhet. 

Pågående utveckling 

Kontoret har gått från att i huvudsak 

vara en aktivitetsbaserad plats till att 

vara en relationsskapande mötesplats 

och kulturbärare för socialt utbyte och 

sammanhållning. En av de många utma-

ningar som flexibla arbetsgivare ställs 

inför när de anställda återvänder till 

kontoret är hur tillgängligheten på 

platser ska garanteras samtidigt som 

risken för redundans hålls låg. Arbets-

givarna behöver även fundera på hur 

kontoret i allt högre utsträckning än tidi-

gare kan fungera som en samlingspunkt 

med fokus på lärande, kreativitet och 

samarbete.

Det fysiska kontoret är också en viktig 

framgångsfaktor för att locka och 

 bibehålla talang, något som har blivit 

alltmer relevant när bristen på kvalifice-

rad arbetskraft ökar. Närhet till bra kom-

munikation, branschkollegor och utbud 

av tjänster som underlättar vardagen är 

avgörande för hur attraktiv platsen 

 uppfattas. Även kontorets inredning och 

faciliteter spelar större roll än tidigare, 

inte minst för att skapa en gemensam 

identitet och en känsla av  samhörighet 

bland de anställda. 

3. Kontor för en ny tid 4. Digitalisering

AMF Fastigheters respons

AMF Fastigheters strategi har från start 

varit att förvärva och äga fastigheter 

som är flexibla, belägna i nära anslut-

ning till spårbunden trafik och i attrak-

tiva stadsmiljöer. Strategin har även 

visat sig vara gynnsam i det tuffare 

 ekonomiska läge vi nu ser. 

För att möta förväntingar och nya 

 beteendemönster på marknaden lyssnar 

vi in och arbetar systematisk med att 

öka vår förståelse för vad som definierar 

en attraktiv arbetsplats. Under året har 

vi, tillsammans med Epicenter, låtit göra 

en undersökning för att kartlägga synen 

på kontoret för en ny tid. Rapporten 

”Arbetsplatsen som katalysator för 

kunskap, samarbete och innovation”, 

som baseras på en studie med över 

1 000 respondenter, har fungerat som 

ett betydelsefullt underlag i att förstå 

vad vi ska tänka på vid framtida stadsut-

veckling. Vi har även träffat flera fram-

gångsrika startup-bolag för att öka vår 

förståelse kring vad dynamiska och 

snabbväxande företag, ofta i behov av 

att kunna anpassa och förändra konto-

ret, förväntar sig. Under året har vi också 

arbetat för att bättre kunna möta hyres-

gästernas utökade behov av flexibilitet. 

AMF Fastigheters respons

Vi arbetar med digital teknik för analys 

och effektivisering av våra verksam-

heter. Flera konkreta exempel finns i 

arbetet med energieffektivisering av 

våra fastigheter. Vi använder till exempel 

drönare utrustade med värmekameror 

för att upptäcka temperaturskillnader 

som kan bero på värmeläckage eller 

 vattenläckor. Vi använder oss också av 

 artificiell intelligens för att analysera 

och effektivisera energianvändningen   

i våra verksamheter. Under året har vi 

anslutit oss till Real Estate Digitalisation 

Initiative (REDI.city) som är ett samver-

kansprojekt mellan flera fastighetsbo-

lag. Syftet med samverkansprojektet är 

att göra fastigheter redo för framtidens 

uppkopplade stad. Genom kunskaps-

överföringar och delning av lärdomar 

ämnar de deltagande företagen tillsam-

mans driva utvecklingen framåt och 

stärka branschen som helhet i digitali-

seringsfrågor.
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Framtidsspaning med AMF

AMF Fastigheter har genererat en långsiktig stabil avkastning till AMFs cirka fyra 

miljoner sparare i drygt tio års tid. Katarina Romberg, ordförande i AMF Fastigheters 

styrelse och chef Alternativa investeringar på tjänstepensionsbolaget AMF, svarar 

på hur moderbolaget ser på AMF Fastigheters framtida roll och utveckling.

Hur kommer det sig att AMF har en 

stor andel fastigheter i sin portfölj?

– AMF var ett av de första svenska 

 pensionsbolagen att skala upp andelen 

fastigheter och andra alternativa till-

gångar i portföljen. Det passade oss bra 

som långsiktigt inriktade och finansiellt 

starka investerare. Idag har vi drygt  

20 procent fastigheter och 13 procent 

alternativa tillgångar i livportföljen. 

– Från början var det strategiska valet 

att ställa om portföljen ett viktigt sätt 

att tackla lågräntemiljön som gjorde det 

svårare att få avkastning på våra ränte-

investeringar. Det var även ett sätt att få 

en bättre riskspridning, och en bättre 

långsiktig avkastning. 

 

– Nu ser vi tydligt att våra fastigheter 

fortsätter leverera konkurrenskraftig 

avkastning, trots att vi lämnat extrema 

lågräntemiljön bakom oss. Det stärker 

bilden av att det här är viktiga innehav 

för våra sparare oavsett konjunktur- och 

ränteläge. 

Vad är AMF Fastigheters roll i den 

totala portföljen?

– AMF Fastigheter är med sina fina 

 fastigheter och spännande projekt i 

Stockholm och Marievik lite av kärnan i 

vår fastighetsportfölj. Utöver att gene-

rera avkastning har AMF Fastigheter 

även spelat en nyckelroll för Stockholms 

utveckling de senaste dryga tio åren. 

Det har varit bra för våra sparare såväl 

som för Stockholm stad.

Vilken betydelse har fastigheter i 

portföljen idag med tanke på det 

tuffa marknadsläget?

– Våra fastighetsinvesteringar är viktiga 

såväl i goda som i dåliga tider. När 

världen kastas in i ett exceptionellt tufft 

ekonomiskt läge som det vi mötte under 

2022 blir det tydligt hur viktigt det är att 

sprida våra investeringar i olika typer av 

tillgångsslag, marknader och regioner. 

När världens aktiemarknader störtdyker 

och inflationen rusar är det särskilt 

 värdefullt med tillgångsslag som håller 

emot, och till och med levererar positiv 

avkastning, när andra siffror lyser röda. 

Hur ser ni på AMF Fastigheters roll 

framåt?

– Idag har AMF cirka fyra miljoner sparare 

och över 900 000 personer som varje 

månad får en pensionsutbetalning från 

AMF. Jag är övertygad om att AMF 

 Fastigheter fortsatt kommer utvecklas 

och generera en bra avkastning åt AMFs 

sparare och samtidigt spela en nyckel-

roll i utvecklingen av Stockholm. 

– Många blickar riktas idag mot fastig-

hetsbranschen, och frågor ställs hur vi 

ska klara av att tackla det nya tuffa 

 ekonomiska läget. Här är det en viktig 

fördel att AMF Fastigheter är obelånat 

och att vi inte har de ränterisker som 

många andra företag tyngs av. Det 

skadar inte heller att ha en finansiellt 

stark och långsiktigt inriktad ägare när 

det blåser ekonomisk snålvind över 

landet. 

Katarina Romberg, styrelseordförande i AMF Fastigheter 

och chef Alternativa investeringar på AMF.
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En värdeskapande 

stadsutveckling

Stockholms fortsatta utveckling och tillväxt är viktig för AMF Fastigheters affär. Vi vill 

bidra till regionens attraktionskraft genom att i samverkan med andra skapa platser där 

människor vill vara – platser för alla som bor, verkar och rör sig i staden. Genom attraktiva 

stadsrum, handels- och mötesplatser skapar vi sammanhang för innovation, kreativitet, 

utveckling och ett inflöde av förmågor och kompetens. 

Förvaltning 

AMF Fastigheters förvaltning 

sker genom egen förvalt-

ningsorganisation och i nära 

samverkan med våra hyres-

gäster och samarbetspart-

ners. Under kommande år 

kommer vi att ha ett utökat 

fokus på förvaltningsoptime-

ring i vår befintliga portfölj, 

bland annat genom tillämp-

ning av ny, innovativ teknik. 

Försäljning och förvärv 

AMF Fastigheter är en långsik-

tig fastighetsägare, vi utveck-

lar och förvaltar fastigheter för 

att äga dem under en lång tid. 

Sedan företaget grundades 

2010 har vi inom ramen för vår 

strategi förvärvat fastigheter 

för att uppnå en volym inom ett 

visst område eller kluster. Däri-

genom har vi en större möjlig-

het att driva en långsiktigt håll-

bar utveckling samt förändra 

perceptionen av ett område. 

Fastigheter säljs i de fall då vi 

inte ser en möjlighet till lång-

siktig utveckling eller om fast-

igheten inte ingår i ett kluster. 

Förvärv av fastigheter sker om 

det finns goda förutsättningar 

att uppnå långsiktig värdetill-

växt genom utveckling och för-

ädling i nya eller befintliga 

områden. 

Upplevelse
 

Medskapande och lyhördhet inför utveckling 

har från start varit en viktig del i AMF Fastig-

heters strategi. De är verktyg i arbetet med 

att utveckla attraktiva, hållbara och trygga 

platser som bidrar till stadens attraktions-

kraft och människors välmående. 

Läs vidare på sidan 19.

Ledarskap 
 

AMF Fastigheter vill vara ett fastighetsbolag 

som utmanar. Ledarskapet spelar en helt 

avgörande roll för att skapa en nyfiken och 

möjlighetsorienterad företagskultur, där vi 

vågar gå före och göra saker annorlunda. 

Läs vidare på sidan 26.

Innovation 
 

Bygg- och fastighetsbranschen står för en 

betydande del av utsläppen av växthusgaser 

i Sverige. För att bidra till branschens håll-

bara omställning och för att nå våra egna 

ambitiösa hållbarhetsmål måste vi tänka 

 innovativt. Vi utvecklar nya lösningar för 

framtiden som både möjliggör ett mer håll-

bart liv och som gör våra platser attraktiva.

Läs vidare på sidan 32.

Affärsmodell 

Så här skapar vi värde i vår fastighetsportfölj: 

Förädling 

Förädling innefattar till stor 

del om- och tillbyggnationer 

av fastigheter i AMF Fastig-

heters befintliga bestånd i 

Stockholmsregionen inklu-

sive Sundbyberg. Genom att 

skapa förutsättningar för ett 

än mer attraktivt innehåll i 

våra fastigheter och stads-

rum bidrar vi till att stärka 

branscher som är viktiga för 

Stockholm, samtidigt som vi 

bidrar med inspiration och 

nya influenser för de som 

arbetar i våra fastigheter  

och besöker våra platser. 

Vårt uppdrag

AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till 

tjänstepensionsbolaget AMF och vårt uppdrag 

är att bidra med en långsiktigt stabil avkast-

ning till AMFs cirka fyra miljoner sparare.

Värdeskapande för 

partners och platser 

Så här skapar AMF Fastigheter värde i 

och utanför våra fastigheters tak och 

väggar:

Vår vision

På AMF Fastigheter fullgör vi vårt uppdrag 

genom att skapa stadsrum där människor vill 

vara, tillsammans med staden, våra hyres-

gäster och andra samarbetspartners. 

Stadens fortsatta attraktionskraft kommer att 

avgöras av vår förmåga att ställa om mot ett 

mer hållbart liv. Som stads- och fastighetsut-

vecklare vill vi därför aktivt bidra till en mer 

hållbar utveckling och vår ambition är att våra

fastigheter ska skapa nytta bortom väggar 

och tak. 
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Upplevelse

Målet med AMF Fastigheters stads-

utveckling är att skapa hållbara och 

trygga kvarter. Vi bygger eller förvaltar 

inte bara våra fastigheter, utan 

 utvecklar platser som bidrar till att  

öka stadens attraktionskraft och  

människors välmående.
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Värdeskapande för samhället

Som fastighetsägare som förvaltar ett 

pensionskapital har AMF Fastigheter ett 

dubbelt uppdrag. Vi bygger och förvaltar 

inte bara våra fastigheter utan vi 

utvecklar även platser som både stärker 

vårt pensionskapital och bidrar till 

stadens attraktivitet. Lönsamhet och 

samhällsnytta är två sidor av samma 

mynt. Levande, trygga och inkluderande 

platser skapar en större efterfrågan på 

våra fastigheter, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för en god avkastning.  

Moodkvarteret var AMF Fastigheters 

första stadsutvecklingsprojekt. Sedan 

2011 har vi utvecklat kvarteret och 

skapat ett av Stockholm citys mest  

attraktiva kontorskluster, en hub för  

ett 60tal olika tech och finansbolag.  

I hjärtat av Moodkvarteret, som ramas  

in av Malmskillnadsgatan, Mäster Samu-

elsgatan, Norrlandsgatan och Jakobs-

bergsgatan, ligger handels- och mötes- 

platsen Mood som ofta fungerar som en 

testbädd för nya koncept inom detalj-

handel, restaurang, möten och service.  

I maj 2022 utsågs Jakobsbergsgatan till 

en sommargågata av Levande Stock-

holm – Stockholms stads satsning på 

offentliga rum. Under året välkomnades 

flera nya hyresgäster till kvarteret. En av 

dem är Volvo Cars, som öppnade en tech 

hub med plats för över 700 personer. 

Volvo Cars hoppas kunna locka hundra-

tals nya medarbetare från hela världen 

till den nya arbetsplatsen i Mood. 

Ett annat exempel på värdeskapande 

stadsutveckling är Brunkebergstorg 

som tidigare upplevdes som en otrygg 

och bortglömd del mitt i city. Brunke-

bergstorg har idag förvandlats till en 

urban mötesplats där människan står i 

centrum. Citykvarteret Urban Escape 

med handelsplatsen Gallerian som ett 

nav och bultande hjärta har fyllts med 

kontor, restauranger, hotell och shop-

ping och utgör en samlingsplats för 

människor att mötas. Under våren 2022 

välkomnades bland annat Stockholms 

Handelskammare som ny hyresgäst här. 

De flyttade för att komma närmare 

staden de älskar och sitter nu på en ton-

givande och central plats i kvarteret i 

korsningen mellan Regeringsgatan och 

Hamngatan.

På liknande sätt har vi fortsatt skapa 

attraktiva platser runt om i Stockholm, 

senast med det digitala kulturcentret 

Space som ligger i 5:e Hötorgshuset vid 

Sergels torg. Space är en mötesplats för 

den digitala generationen där unga 

träffas för att gamea, gå på konsert eller 

för att själva producera podcasts eller 

videor.

Under kommande år har AMF Fastigheter 

höga ambitioner för Marievik där ett 

omfattande stadsutvecklingsprojekt 

planeras. Genom förvärven av fastig-

heterna Marievik 27 och Marievik 30 i 

slutet av 2022 stärkte vi vår position 

som majoritetsägare i Marievik. Fastig-

hetsbeståndet i Marievik utgörs nu av 

nio fastigheter med en total lokalarea 

om cirka 133 000 kvadratmeter. 
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Förståelse för människans 

beteende är affärskritiskt

En av våra viktigaste uppgifter för att 

skapa relevanta upplevelser är att 

förstå vad som behövs för att människor 

ska vilja vistas på våra platser. I över tio 

år har vi sökt kunskap om människors 

behov och önskemål i staden, ett arbete 

som blivit än viktigare de senaste åren i 

takt med att människan fått större val-

möjligheter. 

För att kunna möta marknadens framtida 

önskemål och på så sätt uppnå vår 

vision om att skapa platser och sam-

manhang där människor vill vara, har vi 

under året accelererat vårt strategiska 

fokus på människan. Som alltid hos oss 

börjar det med att lyssna för att förstå. 

Under året har vi i tvärfunktionella 

grupper tagit del av framtids-, omvärlds- 

och trendspaningar, rapporter och 

 konkreta händelser för att skapa oss en 

bild av hur människors beteenden kan 

komma att se ut om tio år. Syftet har inte 

varit att hitta konkreta svar utan att 

utforska, lära och tillsammans studera 

vår omvärld. Vi har också kunnat preci-

sera vilka framtidsspaningar vi bör ta i 

beaktning när vi utvecklar våra kvarter 

och vårt erbjudande framåt. 

Nyheter som etablerats i våra 

bottenvåningar under året

•  Möjligheter till träning på eller i nära 

anslutning till arbetsplatsen är högt 

värderat hos många medarbetare. 

Tillsammans med styrketräningsföre-

taget Eleiko har vi öppnat en exklusiv 

träningsstudio för hyresgästerna i 

Urban Escape. Medarbetare i kvarteret 

har möjlighet att boka in skräddar-

sydda seminarier ledda av tränings-

experter och får tillgång till gratis 

träning i en inspirerande miljö. 

•  I takt med att efterfrågan på mer 

 flexibla hyreslösningar har vuxit sig 

allt större har popups av olika slag 

kommit att spela en allt viktigare roll. 

Vår pop up activation-yta i Gallerian  

är en hybrid mellan reklamyta och 

popupbutik. Syftet med platsen är att 

aktörer ska kunna nyttja ytan för att 

kunna sälja, testa, marknadsföra och 

interagera med sina kunder på en 

central plats. 

Nya tjänster som har lanserats på 

våra handelsplatser 

•  Under pandemin började vi erbjuda 

hemleverans från våra handelsplatser, 

en tjänst som blivit mycket uppskat-

tad av både hyresgäster och besökare. 

I samband med julhandeln 2022 åter-

införde vi tjänsten i Gallerian för att 

minska julstressen och underlätta 

vardagspusslet. 

•  Handelsplatserna erbjuder pick up 

points där beställningar kan hämtas, 

provas på plats och returneras vid 

behov. 

•  Under sommaren 2022 etablerade vi en 

turistservice i Gallerian, en tjänst som 

troligtvis kommer återupprättas 

 sommaren 2023. 

Exempel på frågor vi ställt till oss  

själva är: 

–  Hur kommer framtiden att te sig när 

våra beteenden förändras? Och vad är 

det som påverkar den förändringen?

–  Vad innebär det när valfriheten blir ett 

centralt begrepp för vår livskvalitet 

och när vi blir alltmer geografiskt 

obundna både privat och i vårt arbete? 

–  Hur kan vi facilitera för en hållbar 

utveckling genom våra platser och  

sammanhang? 

Upplevelser i bottenvåningen 

För att möta nya behov och beteende-

mönster och fortsätta skapa attraktiva 

stadsrum har betydelsen av botten-

våningar ökat. Genom att göra botten  vå-

ningarna mer attraktiva i fastig heterna 

vi äger gör vi hela området mer attraktivt 

att både hyra och besöka.

Vi utveck lar bottenvåningarna utifrån 

människors och företags behov och 

beteenden på de platser vi äger. Det kan 

röra sig om allt från ett starkt handels-

utbud, kultur och hotell till coworking 

platser, gym, läkar- och psykologmot-

tagningar eller hunddagis. Både Space 

och IKEA är exempel på hur bot ten-

våningar får nytt innehåll samtidigt  

som vi möter framtidens behov. 

Kundens röst: 

Genom vår årliga kundundersökning  

kan vi lyssna in och kartlägga 

styrkor och förbättringsområden i 

kundupplevelsen. Resultatet av 

årets kundundersökning visar att 

både svarsfrekvens, nöjdhet och 

rekommendationsvilja har ökat. Det 

våra kunder är särskilt nöjda med är 

vår tillgänglighet, vi upplevs som 

enkla att ha att göra med och visar 

god förståelse för deras verksamhet. 
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Konsten i staden 

I takt med att besöksflödena sinade under pandemin stannade stora delar av 

kulturlivet av. Tiden med pandemirestriktioner visade på flera sätt att kultur i 

staden har en stor betydelse.

Vid förra årsskiftet var pandemirestrik-

tioner fortsatt ett faktum. De hävdes

först i februari 2022. Tiden med restrik-

tioner blev på många sätt en prövning 

för staden, dess invånare och företag.   

I synnerhet för företag som erbjöd olika 

typer av publikmagneter: matupplevel-

ser, mötesplatser för handel och inno-

vation, platsaktiveringar och kultur. När 

besöksflöderna till stor del stannade   

av riktades ljuset på flera sätt mot 

 kulturens betydelse för staden. 

För AMF Fastigheter är konsten och 

 kulturen en helt avgörande pusselbit  i 

arbetet med att skapa platser där män-

niskor vill vara. De är viktiga för Stockholms 

attraktivitet och konkurrenskraft och 

bidrar till tillväxt och mångfald. Utomhus-

konsten bidrar också till den upplevda 

känslan av trygghet i staden.

2022 välkomnade vi Pappas 

Pärlor, eller Johan Karlgren som 

han egentligen heter, för tredje 

gången till Stockholmsverken. 

Denna gången utsmyckades 

kvarteret med pixelverk 

inspirerade från konstvärlden.

Ett av två trafikhinder på Jakobsbergsgatan som har 

fått ett visuellt lyft av elever från Konstfack.

22

Välkommen till AMF Fastigheter

Om AMF Fastigheter

AMF Fastigheter i siffror

Året i korthet 

Samtal med vd och vice vd 

Vår marknad och omvärld

Värdeskapande stadsutveckling 

Upplevelse

Ledarskap

Innovation

Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsagenda

Miljöinformation

Social information

Styrningsinformation

Välkommen till AMF Fastigheter

Om AMF Fastigheter

AMF Fastigheter i siffror

Året i korthet 

Samtal med vd och vice vd 

Vår marknad och omvärld

Värdeskapande stadsutveckling 

Upplevelse

Ledarskap

Innovation

Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsagenda

Miljöinformation

Social information

Styrningsinformation



Pappas Pärlor återvände till 

Stockholmsverken

I slutet av sommaren återvände konst-

nären Pappas Pärlor till Stockholms- 

verken på Södermalm. Det var tredje 

gången Pappas Pärlor, eller Johan  

Karlgren som han egentligen heter, 

utsmyckade fasaderna i det klassiska 

gamla industrikvarteret på Söder med 

pixelverk som är inspirerade av data-

spel- och populärkulturen. Samarbetet 

med Pappas Pärlor har varit oerhört upp-

skattat av både hyresgäster och besö-

kare, inte minst då dataspel är en stor 

del av Södermalms och Stockholmver-

kens identitet. I världens mest spel ut-

vecklartäta kvarter är det naturligt att 

låta spelens värld få klä stadsrummet. 

Denna gång bestod utställningen av 

Visste du att 

• Enligt branschföreningen data-

spelsbranschen finns det ingen 

plats på jorden med så hög densi-

tet av spelutvecklare som Magnus 

Ladulåsgatan på Södermalm.

• AMF Fastigheter är hyresvärd för 

bland andra Experiment 101, 

Paradox Interactive, Dice EA 

games, Fatshark, Challengermode, 

Sumhammer, Epic games, Trail 

games, branschföreningen Data-

spelsbranschen och E-sportlaget 

Ninjas in pyjamas.

• Idag hyr dataspelsutvecklarna 

knappt 30 000 kvadratmeter av   

AMF Fastigheter i området och är 

därmed den starkast represente-

rade branschen på Södermalm. 

Bolagen växer i storlek och antal 

varje år. Trenden håller i sig och 

under 2023 tillkommer ytterligare 

företag. 

lekfulla reproduktioner av klassiska 

konstverk i miniformat. Det temporära 

stadsgalleriet var tillgängligt för 

 allmänheten. Delar av utställningen 

sitter fortfarande uppe på en av 

 Stockholmsverkens innergårdar.

Siri Carléns konstverk smyckar  

Jakobsbergsgatan 

I augusti välkomnades tre skulpturer av 

konstnären Siri Carlén till Moodkvarteret. 

Skulpturerna, som likt Pappas Pärlors 

pixelutställning var en del i konstfesti-

valen Wallstreet Stockholm, kommer    

att bli ett bestående inslag i gatubilden  

i Mood. Siri Carlén är konstnär och 

 illustratör, känd för sina målningar  

och illustrationer, så väl som för sina 

färgglada och lekfulla skulpturer.  

De aktuella skulpturerna är födda ur ett 

långvarigt projekt som startade med 

Siris examensarbete 2010. Tillsammans 

med andra verk i kvarteret bidrar de nu 

med oväntade färger och former till 

Jakobsbergsgatan som under året 

utsågs till sommargågata av Levande 

Stockholm. Under sommaren förvand-

lades även två av Jakobsbergsgatan 

trafikhinder till konstverk av elever från 

Konstfack.

Satsningarna på konst 

och kultur under året

Per Helgesson, Johan ”Pappas Pärlor” Karlgren och Anna Korpi  

på invigningen av den nya utställningen i Stockholmsverken. 

Konstnären Siri Carlén.
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” Hela Stockholm graviterar 

mot Sergels torg”

Det har nu gått ett drygt år sedan kulturcentret Space slog upp portarna 

i 5:e Hötorgshuset. Per Sundin, vd på  Pophouse Entertainment, blickar 

tillbaka på det första verksamhetsåret. 

Stockholm 2021, det är en kylslagen  

och blåsig lördagsförmiddag i slutet av 

november. City är fortfarande relativt 

folktomt men utanför entrén till det  

5:e Hötorgshuset pågår full aktivitet.

En lång kö sträcker sig runt fasaden. Här 

har både unga och äldre samlats för att 

delta i invigningen av världens största 

gamingcenter, Space.

Per Sundin, vd på Pophouse Entertain-

ment, skymtas i vimlet. Han ler förnöjt. 

Det är nu idéen som föddes 2019 blir 

verklighet: Ett kultur- och gamingcenter 

som rymmer norra Europas största, per-

manenta e-sportarena skapad för hybri-

devent inom gaming och musik. Space är 

fyllt med 400 speldatorer, co-working-

ytor för tech- och musik företag och 

Avicii Experience   – en interaktiv utställ-

ning till minnet av Tim “Avicii” Bergling. 

Idén om ett kulturcenter för den digitala 

generationen föddes i samtal mellan  

Per Sundin och AMF Fastigheters före 

detta vd Mats Hederos. Per Sundin, som 

genom åren har gjort ett stort avtryck på 

Sveriges underhållningsbransch och 

kulturliv, hade funnit  inspiration på nära 

håll genom sonen William Sundins stora 

intresse för e-sport. När han blev varse 

det stora digitala kompetensunderskott 

som samhället riskerar att gå till mötes 

såg han  potentialen. 

AMF Fastigheter hade en ambition om 

att bidra till utvecklingen av Sergels torg 

genom att skapa en tryggare och mer 

levande plats. Flera aktörer har på 

senare år arbetat för att förändra upp-

levelsen av Sergels torg. Olika initiativ 

och stadsutvecklingsprojekt har  

på gått, exempelvis i form av aktiviteter 

på plattan, renoveringen av Kulturhuset 

och utveckling av Sergelgatan. AMF  

Fastigheter ville hjälpa till att infria 

 platsens och upphovsmännens dröm  

om att skapa ett kreativt, pulserande  

nav och en inkluderande plats för unga 

människor. 

Mer än ett år har nu gått sedan Space 

invigdes den där gråa novemberdagen. 

Space börjar växa in i sin kostym och är 

idag en central mötesplats för den digi-

tala generationen. Här träffas unga för 

att gamea, gå på konserter och events 

eller för att själva producera podcasts 

eller videor.

–  Vi vill vara en katalysator för ungdomar 

och deras idéer, säger Per Sundin när  

vi träffar honom på en intervju i 5:e 

Hötorgshuset. 

Per Sundin. 
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Han påpekar också att samverkan med 

andra aktörer har varit en förutsättning 

för att öka kulturen, underhållningen 

och nöjet kring Sergels torg.

– Vi känner verkligen hur hela Sergel-

gatan håller på att bli en helt ny hub.   

I kombination med Malmskillnadsgatan 

och trappan ner vid Studio Sergel känns 

det som att hela Stockholm graviterar 

mot torget. Det känns jättekul. Vi känner 

oss faktiskt som en viktig del av kultur-

livet här kring Sergels torg, säger  

Per Sundin och fortsätter:

– Vi kallar Space för det digitala kultur-

huset. På andra sidan Sergels torg har vi 

det analoga Kulturhuset Stadsteatern, 

som är det riktiga kulturhuset. Jag 

tycker vi ramar in det på ett jättefint 

sätt. Tillsammans kan vi attrahera och 

bli ett epicenter för Stockholms kulturliv.

Per Sundin blickar ut mot torget och 

folklivet nedanför genom fönstret.  

Han börjar prata om det alla pratar om. 

Eller som han själv säger, ”läser om”: 

Oroligheterna i form av kriget i Ukraina, 

inflationen och skjutningarna som har 

eskalerat i Sverige på senare tid. Sam-

tidigt känner han stor tillförsikt för

framtiden.

– Vi lever i en tid där vi hela tiden måste 

ha örat mot marken och våga testa nya 

saker. Även om vi inte vet var det tar 

vägen. 

– Det är fint att fastighetsägare och 

andra aktörer vågar investera för att 

göra Stockholm tryggare. Där har  

AMF Fastigheter verkligen gått längst 

fram i ledet genom sina satsningar på 

Brunkebergstorg, Jakobsbergsgatan, 

Gallerian och vidare hit ner till 5:e 

Hötorgshuset.

I hissen på vägen ut från Space be rättar 

Per Sundin om några minnesvärda   

händelser från Space under 2022.

– Vi har haft helt otroliga event här under 

året. Vi har haft en stor del av Sveriges 

näringsliv samt underhållnings- och 

 kulturliv på besök. En sak är säker, om 

upphovsmännen till Sergels torg och

5:e Hötorgshuset hade svårt att se sina

höga ambitioner infrias, så ser läget 

definitivt annorlunda ut idag.

Per Sundin.

F
o

to
: M

a
g

n
u

s
 G

la
n

s
.

Nya Klara Sergels torg.
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Ledarskap

AMF Fastigheter är ett fastighetsbolag 

som vill utmana. Vårt sätt att se på 

ledarskap spelar en avgörande roll för 

en nyfiken och möjlighetsorienterad 

företagskultur. 
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Vårt sätt att se på ledarskap 

Betydelsen av ledarskap är mångbott-

nad. Ledarskap för AMF Fastigheter 

handlar om att våga vara vägledande.  

Vi vill bland annat leda utvecklingen i att 

skapa nya, innovativa lösningar som 

 möjliggör en mer hållbar framtid. Vi vill 

också ligga i framkant i utvecklingen av 

våra stadsrum och kluster. Här tar vi, till-

sammans med staden och andra aktörer, 

ett helhetsgrepp om våra platser för att 

bidra till en önskad perceptionsförflytt-

ning som både skapar värde för våra 

 pensionssparare och för staden och  

dess invånare. 

Ledarskap handlar också om vårt interna 

sätt att leda. Vi uppmuntrar till själv-

ledarskap och ansvarstagande, men är 

angelägna om att företagskulturen 

präglas av tillit och förtroende både för 

varandra och den egna förmågan. Alla 

som arbetar på AMF Fastigheter ska må 

bra, känna sig trygga och ha rätt förut-

sättningar för sitt uppdrag. 

Vår kultur

Kulturen hos oss på AMF Fastigheter 

bygger på olika önskade beteenden som 

vi har arbetat fram tillsammans. Våra 

beteenden fungerar som en vägledande 

kompass både för oss själva, för alla som 

arbetar tillsammans med oss idag och för 

dem som vill arbeta hos oss i framtiden. 

Dessa beteenden vägleder oss i våra 

interna såväl som externa relationer.

Ansvar skapar engagemang som 

ger bättre kunddialog

För att kunna vara ett fastighetsbolag 

som vågar utmana behöver vi vara 

modiga, må bra samt tro på och arbeta 

utifrån vår gemensamma vision. Vi 

arbetar därför med att inspirera och 

stärka alla som arbetar hos oss, både 

vad gäller kunskap och självkänsla.  

Under de senaste åren har vi genomfört 

en resa mot ett nytt synsätt kring ledar-

skapet där vi har utmanat den gängse 

bilden av vad och hur en ledare är. För 

att bli mer snabbfotade och relevanta 

har vi valt att flytta besluten och ledar-

skapet närmare de som dagligen möter 

våra kunder. 

Under resans gång har vi minskat antalet 

formella ledare samtidigt som vi totalt 

sett har ökat antalet medarbetare. Det 

är ett medvetet val där vi, genom självle-

darskapet, har lagt mycket av ansvaret 

på den enskilde individen.

Under 2022 har vi genomfört två organi-

satoriska anpassningar i syfte att 

utveckla vår kunddialog och bland annat 

frigöra mer tid för våra fastighetschefer 

för att kunna arbeta närmare våra 

kunder. Vi har skapat en ny enhet som 

heter Fastighetsutveckling för att mer 

fokuserat ta hand om den potential vi 

har i våra fastigheter och vår affär.  

Våra beteenden

Vi är bäst tillsammans med andra 

Vi lyssnar för att förstå 

Vi är enkla att ha att göra med  

och sprider positiv energi 

Vi väljer att göra det  

som skapar värde 

Vi vågar göra saker annorlunda  

och delar lärdomar 

Vi är alla lika viktiga ambassadörer 

för vår verksamhet 

Vi är bäst tillsammans

Ett av våra viktigaste beteenden som vi 

arbetar efter är ”Vi är bäst tillsammans 

med andra”. Internt handlar det om att  

ta vara på varandras kunskaper och 

styrkor. Var och en av våra medarbetare 

besitter förmågor och kunskaper som är 

värdefulla för företagets utveckling. 

Externt bygger det på en bra dialog och 

samarbete med leverantörer, hyres-

gäster, staden och andra samarbets-

partners som är en förutsättning för att 

fullfölja vårt uppdrag.

Vi har också ökat antalet Floor Managers, 

från två till sex personer. Våra Floor 

Managers har den dagliga kontakten med 

våra hyresgäster och är viktiga för att 

skapa en bra kundupplevelse.

 

Vi tror att en tidig involvering när vi   

sätter riktningen i strategi och affärsplan 

skapar ett större engagemang. Därför 

samlar vi alla i företaget för att under  

ett och samma tillfälle diskutera vägen 

framåt för hela företaget. Detta tillfälle 

följer vi sedan upp i mindre  grupperingar 

där vi fördjupar oss.

Vi utforskar vidare  

under 2023!

Hej ledare och Hej alla ledare är 

två utbildningsserier som star-

tade i december 2022 och som 

fortsätter under 2023. De adres-

serar de konsekvenser vårt nya 

arbetssätt får på ledarskapet.

Hej 2023 är ett viktigt initiativ som 

ska hjälpa oss i arbetet med vår 

strategi där människan är i fokus. 

Under tre utbildningstillfällen 

under 2023 kommer vi att arbeta 

med förståelsen för det egna 

beteendet och de individuella 

drivkrafterna och hur den insikten 

underlättar i alla våra möten.
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Vi lyssnar för att förstå

För att vara relevanta och kunna driva 

såväl individer som team och företaget 

framåt måste vi lyssna, både på våra 

kunder och på alla som arbetar hos oss. 

Vi behöver också agera på det vi hör för 

att kunna förstå hur olika behov ser ut 

nu och framåt.

Varje år genomför vi en intern undersök-

ning som vi kallar för Vår röst. Med hjälp 

av den tar vi temperaturen på hur vi mår, 

hur vi upplever att det är att arbeta på 

AMF Fastigheter och om det är något vi 

vill förändra. Parallellt genomför vi även 

externa kundundersökningar med våra 

hyresgäster. De ger oss en bra bild över 

vad vi behöver fokusera på under kom-

mande år samt hur det interna speglar 

det externa. 

2021 års undersökningar visade att vi 

behövde arbeta mer med vår externa 

kunddialog, något vi har gjort i olika 

former under 2022. Till exempel genom 

att initiera vår nya enhet Fastighetsut-

veckling och ett ökat antal Floor Mana-

gers. Internt visade undersökningen att 

insatser för att minska stress, bli bättre 

på mål och feedback samt att fokusera 

än mer på personlig utveckling stod 

högst på agendan. Likaså insåg vi att vi 

hade en företagskulturskuld på grund av 

pandemi och distansarbete att ta hand 

om. Under 2022 har vi därför arbetat 

fokuserat med mål och måluppföljning,  

i form av olika utbildningsinsatser. Det 

visade sig vara positivt i uppföljningen 

av Vår röst 2022. Vi kan även konstatera 

att vår kulturskuld har minskat, 

 enga gemanget ökat och att viljan att 

 rekommendera AMF Fastigheter som 

arbets givare har ökat från redan  

höga  47 till 57 mätt som Employee  

Net  Promoter Score (eNPS).

Hej vad gör du?  

– ett initiativ för att öka 

verksamhetsförståelsen

För att bemöta den företagskulturskuld 

som uppstått under pandemin startade 

vi initiativet ”Hej, vad gör du?”. Initiativet 

gick ut på att vart och ett av våra kom-

petensområden spelade in en kort film 

för att förmedla vad kompetensområdet 

arbetar med. Filmserien portionerades 

ut under våren och avslutades i ett 

gemensamt event, en så kallad intern 

arbetsmarknadsdag, där varje kompe-

tensområde ansvarade för sin egen 

monter med syfte att sälja in sitt eget 

kompetensområde.

 

Vi testar nytt i jakten på  

framtidens förmågor

Konkurrensen om framtidens förmågor är 

stor och som företag behöver vi ständigt 

utveckla vårt sätt att rekrytera, säkra 

kompetensutveckling inom företaget 

och utvärdera vårt erbjudande. Vi 

behöver också våga testa nytt och i 

vissa fall ödmjukt ta ett ledarskap inom 

vissa frågor. 

Under 2022 ställde vi oss frågan: Går det 

att rekrytera utifrån förmågor? Vad 

händer egentligen om vi söker efter spe-

cifika förmågor snarare än söker talanger 

till en specifik roll? Vad händer om vi inte 

stirrar oss blinda på ett cv utan i stället 

fokuserar på personen? För att få svar på 

dessa frågor gick vi i slutet av 2022 ut 

med en bred annons där vi sökte efter 

förmågor utan att för den skull ha lediga 

positioner inom specifika roller. För att ta 

till vara på de förmågor som vi besitter 

internt på AMF Fastigheter gick vi samti-

digt ut med en förfrågan till hela företa-

get om att delta i processen som 

rekryterare. Det resulterade i att vi i 

starten av 2023 är 14 kollegor som träffar 

de kandidater som visat sitt intresse för 

oss som företag. Vi tror och hoppas att vi 

kommer att lära oss mycket på vägen.

Hiba Kamshaty på AMF Fastigheters citykontor beläget på Regeringsgatan 59.

28

Välkommen till AMF Fastigheter

Om AMF Fastigheter

AMF Fastigheter i siffror

Året i korthet 

Samtal med vd och vice vd 

Vår marknad och omvärld

Värdeskapande stadsutveckling 

Upplevelse

Ledarskap

Innovation

Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsagenda

Miljöinformation

Social information

Styrningsinformation



Ett lyckat traineeprogram inom 

fastighetsteknik

När vi startade vårt traineeprogram för 

fastighetstekniker 2021 var det bland 

det första i sitt slag. Syftet med pro-

grammet är att fler ska få upp ögonen för 

fastighetsbranschen samtidigt som vi 

hoppas locka framtida stjärnor till ett 

yrke som det idag är stor konkurrens 

kring. Under det första programmet 

 välkomnade vi tre traineer som alla   

gick vidare till anställning hos oss  

efter avslutat program. Under 2022/23 

genomför en trainee sitt program hos 

oss och vi planerar för att starta ytter-

ligare ett program under 2023.

Under 2022 bjöd vi även in yrkeshög-

skolor till studiebesök i våra lokaler där 

vi visade upp våra fastigheter, berättade 

om hur det är att arbeta som fastighets-

tekniker och lyfte vårt traineeprogram 

med förhoppning om många spännande 

kontakter framöver.
Under året har vi utöver 20 nya 

medarbetare även välkomnat

1 
trainee

5 
praktikanter

6 
sommarjobbare

Så här säkerställer och behåller vi 

kompetens

För att vi ska kunna ligga steget före och 

möta de förändringar som sker i omvärl-

den arbetar vi aktivt med kompetensut-

veckling. Vi vill att alla som arbetar på 

AMF Fastigheter ska må bra, känna sig 

trygga och ha rätt förutsättningar för 

sitt uppdrag. Hos oss finns inga utsta-

kade utvecklingsvägar – utveckling sker 

med hjälp av ett följsamt arbetssätt och 

genom att uppmuntra till interna för-

flyttningar. 

Vår årliga kompetenskartläggning,   

som under 2022 bland annat bestod av 

20 workshopar där hela företaget med-

verkade, är vårt sätt att fånga upp 

befintliga och framtida behov när det 

kommer till kompetens och förmågor. 

Under dessa workshopar fick var och en 

som arbetar hos oss möjlighet att ge 

input kring de spetskompetenser som 

kommer bli viktiga framåt kopplat till 

deras  respektive kompetensområde.  

I nästa steg fick de skatta sig själva 

utifrån de överenskomna spetskompe-

tenserna för att på så sätt fånga upp 

eventuella utvecklingsområden att ta 

upp i sin framtida mål- och individuella 

utvecklingsplan.

Ett kompetensområde som vi under 2021 

identifierade ett behov av att öka var 

förmågan att ytterligare integrera vårt 

hållbarhets- och inköpsarbete i våra 

byggprojekt. I slutet av 2021 rekrytera-

des Johan Lindskog från Skanska till en 

nyinrättad tjänst som projektutveck-

lingschef. Under 2022 anställde vi 

 ytterligare fyra personer med ett starkt 

engagemang i hållbarhetsfrågorna och 

med bred erfarenhet från att driva 

 byggprojekt. 

” Jag är väldigt glad 

att jag har fått 

chansen att vara 

trainee på AMF 

Fastigheter. 

Jag lär mig nya 

saker varje dag  

och har känt mig 

välkommen sen  

dag ett!”

 Gustav Byström,  

 trainee under 2022/2023
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AMF Fastigheter flyttar in i Mood 

– för att utforska kontoret  

i en ny tid

Med ambitionen att leva som man lär, vill AMF Fastigheter utmana föreställningen 

av vad ett kontor kan och bör vara. I början av 2024 flyttar AMF Fastigheter från sitt 

befintliga kontor för att bli en del av den öppna mötesplatsen Mood. 

Ambitionen med vår nya arbetsplats i 

Mood är att skapa en mer öppen plats 

med fokus på samtal och erfarenhets-

utbyte. 

– Vi ställde oss frågan: Måste ett kontor 

vara en stängd plats eller kan det lika 

gärna vara en öppen plats som bjuder in 

till dialog med kunder och samarbets-

partners? säger Thomas Erséus, vd. 

– Som stads- och fastighetsutvecklare 

känns det oerhört spännande att öppna 

upp delar av kontoret för att komma 

närmare vår kärnverksamhet: våra 

kunder, besökare och staden, fortsätter 

Thomas Erséus.

AMF Fastigheters nya kontor öppnar  

på Moods övre plan och kommer att 

angränsa till den veganska restaurangen 

Chouchou. Ytan uppgår till cirka  

1 400 kvadratmeter. Kontoret kommer 

att bestå av tre delar, en intern kontors-

del, en delad yta och en öppen yta för 

arbete och event.

lättare kan ta del av den 

kunskap och verksam het 

som finns i Mood.

På vilket sätt kommer 

flytten gynna AMF 

Fastigheters affär?

– Det är en stor fördel att 

vi nu kommer närmare 

staden, våra hyresgäster 

och deras medarbetare. 

Det kommer öka vår för-

ståelse för deras behov, 

vilket gör det lättare att 

skapa bättre kunderbju-

danden och upplevelser. 

Jag tror våra hyresgäster 

kommer tycka det är 

positivt att vi blir ännu 

mer tillgängliga, även 

fysiskt. Vi vet redan att 

vår närvaro ute hos våra 

kunder är värdefull och 

uppskattas.

Hur ser du på 

kontorsflytten och att 

AMF Fastigheter blir 

en del av den öppna 

platsen Mood? 

– Jag tycker det är viktigt 

att vi blir en del av våra 

sammanhang. Vi är bäst 

tillsammans med andra. 

Ingen vet hur arbetslivet 

och kontoret kommer att 

se ut 2040, men vi vill 

skapa en arena där vi 

nyfiket kan utforska vad 

det kan vara. 

Vilka fördelar ser du 

utifrån ditt 

perspektiv? 

– Att vi som stads- och 

fastighetsutvecklare 

själva kan bidra till att 

göra den här ytan mer 

levande, samtidigt som vi 

Anna Thelander,  

marknads- och 

kommunikationschef, 

AMF Fastigheter
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Hur ser ni på 

designuppdraget? 

– Vi känner stolthet och 

ödmjukhet inför att leda 

det här arbetet. Det 

handlar om mer än att 

designa ett nytt kontor.  

Vi skapar en miljö för 

lärande, samarbete och 

innovation. 

Vad kan du berätta om 

planerna för det nya 

kontoret? 

– Exakt hur den nya 

arbetsplatsen ska 

ut formas återstår att se. 

Vi vill skapa en öppen, 

nytänkande arbetsplats 

där det är enkelt att 

mötas och samarbeta, 

samtidigt som det ska 

finnas möjlighet till 

arbetsro. 

Vad säger 

medarbetarna på  

AMF Fastigheter om 

flytten? 

– På AMF Fastigheter 

älskar vi staden och det 

känns positivt att komma 

närmare den. Flytten har 

tagits emot oerhört väl 

inom organisationen.

Varför går flytten till 

just Mood? 

– Det är ingen tillfällighet, 

utan en noga utvald plats 

för vårt nya kontor. Mood 

var AMF Fastigheters 

första stadsutvecklings-

projekt och redan vid 

invigningen för drygt tio 

år sedan var Mood Stock-

holm en föregångare på 

flera sätt. Mood var från 

start mer av en mötes-

plats och en testbädd för 

nytänkande koncept 

inom detaljhandel, 

restaurang, möten och 

service. Nu skapar vi en 

egen testbädd för 

 kontoret här. 

Vad tror du att AMF 

Fastigheter med sitt 

kontor kan bidra med 

till platsen Mood? 

– Vår ambition med 

flytten är att bidra till den 

fortsatta utvecklingen av 

Mood till en mer öppen, 

levande och social 

mötesplats. Det kommer 

att göra platsen mer 

 attraktiv både för besö-

kare och hyresgäster. Jag 

tror att vi har alla möjlig-

heter att bidra med något 

helt nytt och skapa något 

som vi kan vara riktigt 

stolta över. 

Vad arbetar ni med nu? 

– Just nu pågår ett 

om fattande insikts - 

arbete för att samla både 

erfaren heter och inspira-

tion. Det kommer att 

fortgå hela 2023. Som ett 

led i detta arbete träffar vi 

experter inom hållbarhet, 

arbetsliv, innovation och 

tillväxt. Vi har också tagit 

in designbyrån Merry 

Monday som ska hjälpa 

oss att designa det nya 

kontoret.

Hur ser du på 

kontorsflytten till 

Mood? 

– Jag tror att det är helt 

rätt väg att möta fram-

tiden.

Vilka fördelar ser du? 

– Mood är vackert, det 

behöver kontoret också 

vara för attrahera medar-

betare och kunder i vår 

tid. När vi designar kontor 

använder vi inspiration 

från platser som hotell, 

butiker, restauranger, 

scenografi och muséer.  

I Mood blir det naturligt 

att låta kontoret bli ett 

magnetiskt samman -

hang som drar till sig 

kompetens. 

Cecilia Åkesson, 

centrumchef,  

Mood

Hanna Mossfeldt, 

arbetsplatsstrateg,  

AMF Fastigheter

Mia Öhrn,  

vd,  

Merry Monday
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Innovation

Som fastighetsägare har AMF Fastig-

heter ett ansvar att tänka långsiktigt. 

Vi vill skapa lösningar för framtiden 

som både möjliggör ett mer hållbart  

liv och gör våra platser attraktiva. 
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Att visa vägen 

En dryg femtedel av Sveriges utsläpp av 

växthusgaser kommer från bygg- och 

fastighetssektorn. Tillsammans med 

övriga aktörer i branschen är en av våra 

största uppgifter framåt att skapa för-

utsättningar för en mer hållbar framtid. 

På AMF Fastigheter har vi satt höga mål 

för att minska vår klimatpåverkan. Vi ska 

Samarbete för att säkra  

100 procent förnybar el 

Under våren inledde AMF Fastigheter, som första 

fastighetsbolag, ett samarbete med Vattenfall 

för att timme för timme kunna matcha vår 

el konsumtion med förnybar el från sol, vind  

och vatten.

Lösningen kopplar ihop data från energiproduk-

tionen med data från våra smarta elmätare som 

mäter förbrukningen per timme av våra fastig-

heter i Moodkvarteret.

Klimatsmarta innerväggar 

Under året har AMF Fastigheter undersökt 

 möjligheten att ta fram nya innerväggar gjorda  

av pappersreglar, hampa och återvunna 

mjölk kartonger. 

Att gå från gips och stål kan både minska 

ut släppen och vara mer kostnadseffektivt. Med 

de klimatsmarta innerväggarna kan även arbets-

miljön för snickare komma att förbättras då  reglar 

i papp och isolering av hampa är mer hälsosamt 

att arbeta med.

Investering i framtida minusutsläpp 

Genom att tillsammans med en rad andra aktörer 

i samhället vara med i Stockholm Exergis sats-

ning på att producera minusutsläpp, tar vi nu 

också ett stort och nödvändigt steg mot att ta 

bort koldioxid från atmosfären och lagra den i 

berggrunden.

Genom en intentionsförklaring med Stockholm 

Exergi är vi med och investerar i framtida minus-

utsläpp genom att finansiera en framtida 

 bio-CCS-anläggning1. Detta är ett viktigt projekt 

för att bidra till utvecklingen av ny och hållbar 

teknik på området.

Mer precisa klimatberäkningar 

I december tecknade AMF Fastigheter ett avtal 

med Carbonzero AB om den digitala hållbarhets-

plattformen Prodikt. Prodikt möjliggör, genom 

nyttjandet av databaserad hållbarhetsinforma-

tion ned på produktnivå, en mer precis beräkning 

för enskilda materialval och hela byggprojekt.

Vi kommer att använda verktyget för att beräkna 

klimatavtrycket i byggprojekten. Tillsammans 

med Prodikt kommer vi att verksamhetsanpassa 

plattformen i syfte att göra den mer användbar 

för oss. Som följd kan plattformen även bli mer 

användbar för andra företag med  liknande 

verksamhet. 

1 Bio-CCS betyder Bio Energy Carbon Capture and Storage och handlar om att fånga in och lagra koldioxid istället för att släppa ut den i atmosfären.

Under året har vi samarbetat med flera partners som är viktiga för 

Stockholms fortsatta utveckling, bland andra: 

minska våra absoluta utsläpp av växt-

husgaser i scope 1 (direkta utsläpp från 

kylanläggningar och företagsbilar) och 

scope 2 (indirekta utsläpp från el, värme 

och kyla) med 100 procent till och med 

2030. Vi har även åtagit oss att minska 

utsläppen av växthusgaser med  

67 procent per kvadratmeter i scope 3 

(andra indirekta utsläpp såsom fastig-

hetsutveckling och tjänsteresor) inom 

samma tidsperiod. Under året har vår 

totala klimatpåverkan minskat med  

13 procent och vår totala energian-

vändning har minskat med 3 procent. 

För att nå våra högt uppsatta klimatmål 

måste vi vara innovativa. Vi måste 

arbeta tillsammans med andra för att 

hitta nya lösningar. Lösningar som 

kanske inte finns idag. Att arbeta inno-

vativt på de platser vi verkar kommer 

också vara avgörande för att vi ska 

lyckas med vår nya strategiska inrikt-

ning. Med andra ord, vi måste fortsätta 

växa och generera avkastning genom 

förvaltnings optimering och genom att 

tänka innovativt kring de platser vi äger.
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Vi är bäst tillsammans

För att vi ska våga utmana och vara 

ledande måste vi arbeta tillsammans 

med andra och vi behöver ställa krav  

och tydliga förväntningar på leveran-

törer och branschkollegor. Vi måste 

också vara generösa och dela med oss 

av nya lärdomar som gynnar branschen 

och som kan påskynda den hållbara 

 omställningen. 

Våra nätverk:

Under året har vi anslutit oss till 

nätverket CC Build. Det är en 

samverkansarena som erbjuder 

nätverk, kunskap och digitala 

tjänster som stödjer cirkulärt 

byggande i praktiken. Att bygga 

cirkulärt kommer vara avgörande 

för fastighetsbranschens håll-

bara omställning. Tillsammans 

med de andra aktörerna i  

CC Build hoppas vi kunna ta 

några viktiga steg på vägen för 

att ett cirkulärt byggande ska bli 

verklighet.  

Våra hyresgäster är våra viktigaste 

 samarbetspartners. Vi arbetar för att 

 tillsammans finna nya lösningar kring  

hur vi ska kunna förvalta och utnyttja 

våra lokaler på bästa sätt. Det kan till 

exempel handla om att hitta nya energi-

spar lösningar och nya sätt för att fort-

sätta skapa socialt trygga platser med 

låga trygghetsbelastande kostnader. 

Vi samarbetar också med handlare, 

krögare, företagare, Stockholms stad  

och andra samarbetspartners som är 

viktiga för Stockholms utveckling.  

Genom att samverka och lyssna in före-

tagens och stadens behov kan vi hjälpa 

företagen och Stockholm som stad att 

växa och utvecklas. 

Samarbete med återbruk i fokus 

I Sundbyberg utvecklar vi Sundbybergs 

nya stadshus tillsammans med Arcona 

och Sundbybergs stad. Det handlar om  

8 800 kvadratmeter uthyrbar yta som 

renoveras, anpassas och optimeras  

med fokus på återbruk och minimerad 

klimatpåverkan.

Tack vare ett bra samarbete där alla

aktörer arbetar mot en gemensam 

 ambition – att återbruka stora mängder

material – kommer projektet resultera  

i en 30-50 procent lägre klimatpåverkan 

jämfört med ett likvärdigt projekt men 

där cirkulärt byggande inte är i fokus. 

Sundbyberg stad är en tydlig krav-

ställare, Arcona en innovativ fastighets-

utvecklare och vi, AMF Fastigheter, 

driver projektet med en tydlig hållbar-

hetsambition. Genom ett nära och tidigt 

samarbete med kunden gör vi kloka val 

som både ökar lönsamheten och minskar 

 klimatavtrycket.

Initiativ för hållbara leverantörsled

Under året har AMF Fastigheter och 

aktörer inom fastighetsbranschen till-

sammans med Position Green utvecklat 

ett gemensamt ramverk och verktyg för 

hållbarhetsuppföljning av leverantörer. 

Målet med initiativet är att stärka 

 branschens gemensamma hållbarhets-

fokus och skapa synergier mellan olika 

fastighetsbolags hållbarhetsarbete. 

Samarbetet har redan visat att ett enat 

 tillvägagångssätt kommer att stärka 

fastighetsbranschens uppföljning av 

leverantörsleden och kommer att  

gynna alla inblandade aktörer. 

Vi är med ytterligare i ett  

antal nätverk för att vara  

en del av omställningen  

såsom: 

• Belok

• Fastighetsbranschens Initiativ  

för Hållbara Leverantörsled (FIHL) 

• Fastighetsägarnas  

hållbarhetsråd

• Sweden Green Building Council

• Byggvarubedömningen

• Klimatarenan 

• Klimatpakten 

• Stockholm Exergi

• Norrenergi
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Att driva hållbara beteenden

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete 

handlar om att underlätta för våra 

kunder att agera mer hållbart. Det gör  

vi genom att till exempel erbjuda håll-

bara lösningar som gör det lättare för 

våra hyresgäster att minska sin klimat-

påverkan. 

Vi ställer även krav på våra kunder.  

Som ett exempel vill vi påverka alla våra 

Klimatkalkyler

Precis som AMF Fastigheter gör kost-

nadskalkyler när det gäller byggprojekt 

gör vi klimatkalkyler för att visa vilken 

påverkan olika byggmaterial har på kli-

matet. Klimatkalkylen visar tydligt hur 

olika val påverkar den totala mängden 

utsläpp av växthusgaser. Genom en 

 klimatkalkyl kan kunden få en uppfatt-

ning om projektets kommande klimat-

avtryck. Vi utför även mer detaljerade 

klimatberäkningar för att jämföra olika 

material och se vilken effekt det har  

i slutändan. 

Klimatportalen

Med AMF Fastigheters klimatportal kan vi 

driva hållbara beteenden och stötta våra 

hyresgäster i deras hållbarhetsarbete 

med att reducera sin energiförbrukning 

och miljöpåverkan. Med verktyget kan 

våra hyresgäster analysera och följa  

upp bland annat sin energianvändning 

på daglig basis. Plattformen är interaktiv 

och uppdateras regelbundet. Utveck-

lingen av klimatportalen har skett i 

 samarbete med hyresgästerna för att  

på bästa sätt fånga upp deras behov. 

Verktyget används nu av ett drygt 

 hundratal av våra hyresgäster. 

Satsning på solceller

För att möjliggöra lokal förnyelsebar  

el i våra fastigheter har vi gjort stora 

 satsningar för att installera solceller  

på våra fastighetstak. Idag har vi totalt 

5 800 kvadratmeter solceller vilket mot-

svarar en elproduktion om 800 megawat-

timmar. Det motsvarar förbrukningen av 

hushållsel för 160 villor.

Energieffektivisering med drönare

I vårt arbete med att energioptimera våra 

fastigheter har vi utforskat metoden att 

fotografera våra fastigheters fasader 

och tak för att upptäcka eventuella 

 värmeläckor. Med hjälp av infrarött ljus 

kan vi identifiera temperaturskillnader 

som kan bero på värmeläckage. Metoden 

är ett bra sätt för att undvika onödiga 

 energiförluster och säkerställa att  

våra fastigheters klimatskal är på topp. 

Hållbara lösningar

Idag har vi totalt  

5 800 kvadratmeter 

solceller på våra tak, 

vilket motsvarar en 

elproduktion om  

800 megawattimmar.

hyresgäster att köpa grön el. Vi är också 

tydliga gentemot våra hyresgäster att vi 

behöver välja bort tillfälliga trender för 

att kunna använda oss av modern teknik 

och hållbara lösningar som gör kontoren 

smarta och framtidssäkra. Bevarade 

trägolv, tidlösa färger och hållbara 

ytskikt blir i stället självklara val i inred-

ningen. Här vill vi under kommande år 

flytta fram positionen från att vara en 

möjliggörare som underlättar för våra 

hyresgäster att genomföra mer hållbara 

val, till att bli mer av en kravställare och 

vägledare. 

På samma sätt som vi kommer att ställa 

krav på våra hyresgäster vet vi att det 

finns en stor förväntan från våra hyres-

gäster på oss att agera hållbart och 

erbjuda hållbara lösningar. 
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Smartare 

energianvändning 

med AI

I fastigheten Trollhättan 32 i citykvarteret Urban Escape – ett kluster av fem 

fastigheter med handelsplatsen Gallerian som nav – pågår just nu ett pilotprojekt 

där AMF Fastigheter undersöker hur man kan styra inomhusklimatet med hjälp av 

artificiell intelligens (AI) i syfte att sänka fastighetens energianvändning.

I höstas krokade AMF Fastigheter arm 

med proptechbolaget Myrspoven för att 

undersöka hur man smartare kan styra 

och använda energin i fastigheten 

 Trollhättan 32. Myrspoven grundades 

2017 och styr idag över 1 000 byggnader 

med sin digitala AI-lösning. 

Enkelt förklarat används maskininlärning

och AI för att läsa signalvärden och rele-

vant data från fastigheten. På så sätt 

kan byggnaden styras och energian-

vändningen optimeras. 

– Vi vill både hjälpa till att effektivisera 

drift och aktivt styra fastigheten, säger 

Tobias Björk på Myrspoven, som arbetar   

i pilotprojektet på uppdrag av AMF 

 Fastigheter.

Signaler samlas in från sensorer som är 

kopplade till fastighetens nuvarande 

styrsystem. Där mäter man temperatur, 

tryck, olika flöden och koldioxidhalt för 

att skapa sig en förståelse. Informatio-

nen från signalerna skickas därefter till 

ett AI-system i molnet och analyseras 

för att förstå hur man kan värma upp 

fastigheten mer energieffektivt.

Informationen är också viktig för att 

kartlägga hur byggnaden påverkas av 

människors närvaro på en specifik yta 

över tid. 

– Det kallar vi för nyttjandedata, det ger 

oss en förståelse för hur människan 

använder en yta eller ett rum. 

Erik Nylund arbetar som teknisk chef på 

AMF Fastigheter och är ansvarig för drift 

och underhåll. 

Fastigheten Trollhättan 32 vid Brunkebergstorg i Stockholm. 
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-

– Myrspovens teknik är ett sätt att ligga 

före och styra husen autonomt, det vill 

säga att få dem att bli självkörande. 

Ungefär som att få till en självkörande bil, 

säger Erik Nylund. 

Så vad vill man åstadkomma?

– Att fastigheten ska kunna optimeras 

dygnet runt, året runt för en större  

flexibilitet och bättre klimatanpassning. 

Historiskt sett har justeringarna åtgärdats 

manuellt. Nu är vi i ett läge där tekniken 

kan justera inställningarna med 15 minu-

ters intervaller. Det ger stora energi- och 

ekonomiska vinster samt sparar tid på 

optimeringsarbetet, säger Tobias Björk. 

Erik Nylund berättar att piloten har fallit 

väl ut hittills och har tagits emot med  

stor tillförsikt av medarbetare på AMF  

Fastigheter.

– Att drifta ett hus på det här sättet 

känns absolut utvecklande. Våra 

 drifttekniker tycker att det är oerhört 

givande med den här typen av projekt. 

Han förklarar att projektet både handlar 

om att dra ner på driftkostnader och att 

sänka energianvändningen, en viktig 

pusselbit i AMF Fastigheters energi-  

och miljömål.

– Nästan hela beståndet är energiopti-

merat, men vi kan göra mycket annat 

med datan vi samlar in. Energianvänd-

ningen av värmepumpar mot spotpriser 

är ett exempel på funktionalitet som kan 

användas i fastighetsbeståndet fram-

gent. En sådan funktionalitet kan 

avlasta nätet när elen är som dyrast, 

säger Tobias Björk. 

– Vi vänder på alla stenar för att komma 

fram till bästa miljömässiga och kost-

nadseffektiva alternativen för att drifta 

våra fastigheter. Samtidigt ska det 

naturligtvis ske i samverkan med våra 

hyresgäster så att vi kan garantera en 

fortsatt hög inomhuskomfort. Kan vi få 

till en lösning som kapar effekttopparna 

så är det ju en jättevinst för alla, även 

för samhället som helhet i en tid där 

effekt kan vara en bristvara, säger   

Erik Nylund. 

Arbetet med att säkerställa en fortsatt 

hög inomhuskomfort har också föränd-

rats med åren.

– I takt med att medarbetare har åter-

vänt till kontoret, ser vi tydligt att aktivi-

teten i fastigheterna har ökat under 

året. Om medarbetare arbetar sent, eller 

om det är få medarbetare på kontoret, 

så måste vi se till att det är ett bra inom-

husklimat även då, säger Erik Nylund.

Tobias Björk på Myrspoven berättar att 

han under piloten sett att AMF Fastig-

heters hus är energimässigt optimerade, 

men det finns ändå mycket de kan göra 

med den data de samlar in.

Tobias Björk, Myrspoven. 
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Erik Nylund, AMF Fastigheter. 

F
o

to
: M

a
rie

-
T
h

e
re

s
e

 K
a

rlb
e

rg
.

AMF Fastigheter  |  Årsberättelse 2022

37

Välkommen till AMF Fastigheter

Om AMF Fastigheter

AMF Fastigheter i siffror

Året i korthet 

Samtal med vd och vice vd 

Vår marknad och omvärld

Värdeskapande stadsutveckling 

Upplevelse

Ledarskap

Innovation

Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsagenda

Miljöinformation

Social information

Styrningsinformation



Ett vägledande 

pilotprojekt för hållbart 

byggande 

Visionsbild Jakobsbergsgatan 24. 
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Fastigheten Jericho 34, på Jakobsbergsgatan 24 i Moodkvarteret, har varit i 

AMF Fastigheters ägo sedan 2013. Byggnaden är dock betydligt äldre än så. 

Redan 1910 påbörjades byggnationen av det som skulle bli Telegrafverkets 

hus. Nu utvecklar AMF Fastigheter Jakobsbergsgatan 24 till en modern, håll-

bar och flexibel kontorsfastighet, anpassad för att möta vår tids behov. 

På Jakobsbergsgatan 24 ska AMF 

 Fastigheter bygga för framtiden, inte  

riva historien. Målet för ombyggnationen 

är att bevara ett kulturarv, samtidigt som 

AMF Fastigheter säkerställer att insidan 

blir en modern och hållbar arbetsplats för 

framtida generationer. 

– När det stod klart att den befintliga 

hyresgästen skulle lämna kvarteret och 

tomställa fastigheten, visste vi att det 

skulle bli en utmaning. Byggnaderna 

hade till viss del byggts och anpassats 

för den dåvarande hyresgästen som 

suttit i lokalerna länge. Många av instal-

lationerna var uttjänta och interiören 

sliten och daterad, säger Tove Törneman, 

projektchef på AMF fastigheter. 

AMF Fastigheter hade tidigt siktet inställt 

på att ombyggnationen av Jakobsbergs-

gatan 24 skulle bli väg ledande för före-

tagets kommande projekt och ligga i 

framkant inom hållbart byggande.    

Något som också är ett måste för att 

AMF Fastigheter ska klara sina högt 

ställda hållbarhetsmål. 

Vi började med att nyfiket ställa oss 

frågan – hur kan vi utveckla vår allra 

mest  hållbara kontorsfastighet? Det 

krassa svaret på frågan är genom att 

inte bygga om, eller bygga om så lite 

som möjligt, förklarar Tove Törneman 

och fortsätter:

– Även om ambitionen är att bygga  

om så lite som möjligt är vi tvungna  

att byta ut ventilation, el och belysning 

som är föråldrad. Vi är väl medvetna om 

att nya installationer medför ett klimat-

avtryck. Vi har därför satt ett mål om 

att de installationerna vi byter ut nu 

inte ska behöva anpassas alls på

30 år.

– Vid utveckling och modernisering av 

ett äldre hus utgår man traditionellt

sett från vad man vill åstadkomma  

och vad som behöver göras för att möta 

hyresgästerns behov. I det här projekt 

frågade vi oss i stället vilken produkt vi 

får om vi ändrar så få grundförutsätt-

ningar som möjligt. Vi blev förvånade 

över hur många av de traditionella målen 

vi trots det kunde uppfylla, säger Tove 

Törneman.  

En stor kartläggning har gjorts av bygg-

naden för att identifiera de platser som 

skulle kunna bli potentiella rum eller 

öppna arbetsplatser. I vanliga fall styrs 

ventilation och belysning beroende på 

rumstyp eller i zoner i öppna landskap. 

Lösningen i den här byggnaden blev att 

sätta all teknik och intelligens i varje 

givet rumsläge.  

– Genom att bygga på det här sättet  

har vi skapat en mer flexibel och hållbar

kontorsprodukt som inte behöver 

byggas om när hyresgästernas behov 

förändras. Det är en ny affärsmodell som 

vi tror kommer att bli viktigare med tiden, 

både från ett hållbart perspektiv och 

utifrån hyresgästernas önskan om ökad 

 flexibilitet, förklarar Tove Törneman. 

Tove Törneman, projektchef för Jakobsbergsgatan 24.
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Med transformationen av Jakobsbergs-

gatan 24 till en långsiktig och hållbar 

kontorsfastighet blir detta en viktig 

pusselbit i utvecklingen av Mood-

kvarteret. Kvarteret, som var AMF 

 Fastigheters första stadsutvecklings-

projekt, har  förändrat bilden av centrala 

Stockholm. 

– Jakobsbergsgatan 24 kommer att 

stärka Moods position som navet för 

 innovation. Där kan vi ta nästa steg  

i att erbjuda våra hyresgäster möjlighet 

till möten utanför det egna kontoret, 

säger Jenny Sivervik, marknadsom-

rådeschef på AMF Fastigheter och 

 fortsätter: 

– Under kommande år vill vi välkomna  

en mix av hyresgäster till Jakobsbergs-

gatan 24, som på olika sätt vill vara med 

och bidra till att göra Mood till ett kvarter 

för innovation, lärande och gemenskap.

– Återanvändning av de resurser som 

finns i huset är också en viktig pusselbit 

i att bygga om så lite som möjligt. 

Att återbruka så mycket det bara går har

varit centralt i projektet. Vi har bland 

annat återbrukat gips som finns i befint-

liga innerväggar, något som vanligtvis 

bidrar till ett stort klimatavtryck i

ombyggnationer. Vi har också försökt 

återbruka allt glas, något som visat sig 

vara en större utmaning än vi kunnat 

ana. Idag har vi dock nått en tänkbar 

lösning som kan komma att gynna  

AMF Fastigheter i större skala, säger 

Tove Törneman och fortsätter:

– Det är alltid bäst att använda det man 

har innan nytt material tas in. Det här 

projektet fokuserar därför på att ta 

omhand det som är befintligt och  

göra medvetna val i de fall vi behöver 

välja nytt.

Jenny Sivervik, marknadsområdeschef, AMF Fastigheter.

Jakobsbergsgatan i Moodkvarteret som sommargågata 2022. 
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AMF Fastigheters hållbarhetsagenda

Hållbarhet är en självklar del av AMF Fastigheters verksamhet och är därför integrerat 

i vår övergripande strategiska plan. 

Väsentlighetsanalys 

I syfte att identifiera AMF Fastigheters 

mest väsentliga hållbarhetsfrågor 

utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt  och 

socialt perspektiv genomförde vi en 

väsentlighetsanalys redan 2016. Analy-

sen har därefter uppdaterats och den 

utvecklas kontinuerligt för att vara  

relevant. 

Väsentlighetsanalysen baseras på 

externa ramverk såsom FNs Global 

Compact, de globala hållbarhetsmålen 

(Agenda 2030) och Global Reporting 

 Intiative (GRI) samt på intressentdialoger. 

Att föra dialog med våra intressenter och 

vara lyhörd för omvärldens förväntningar 

är en viktig del i att utveckla en hållbar 

verksamhet som skapar värde. De intres-

senter som anses ha störst påverkan på, 

eller som påverkas mest av, AMF Fastig-

heters verksamhet är hyresgäster, leve-

rantörer, ägare, branschorganisationer 

och medarbetare.

Strategiskt hållbarhetsarbete 

Väsentlighetsanalysen visar att energi-

användning och klimatpåverkan är 

väsentliga frågor som måste prioriteras. 

Andra väsentliga frågor är kretslopp, 

 miljöklassade fastigheter samt att attra-

hera och behålla medarbetare. Även 

arbetet med stadsutveckling och jäm-

ställdhet är viktigt. En förutsättning för 

en sund verksamhet är också arbetet 

med hållbara leverantörer och affärsetik. 

Resultatet av väsentlighetsanalysen 

ligger till grund för AMF Fastigheters 

strategiska hållbarhetsarbete.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

• Stadsutveckling 

• Energianvändning och klimatpåverkan 

• Kretslopp 

• Miljöklassade fastigheter 

• Jämställdhet 

• Attrahera och behålla medarbetare 

• Hållbara leverantörer 

• Affärsetik 

• Underlätta hyresgästers hållbarhetsarbete
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Hållbarhetsmål 

Baserat på väsentlighetsanalysen och 

AMF Fastigheters väsentliga hållbar-

hetsfrågor har vi tagit fram hållbarhets-

mål som följs upp varje kvartal. 

Målen knyter an till de globala hållbar-

hetsmål som är relevanta för vår verk-

samhet. 

Vi kommer under 2023 att vidareutveckla 

våra mål och också ta fram handlings-

planer för respektive fokusområde. 

Agenda 2030 Aspekt Mål Mål 2023 Utfall 2022 Utfall 2021 Kommentar

Mål 5 Mångfald

Vid alla rekryteringar har en mångfaldsanalys gjorts i  

samband med framtagen kravprofil.1)
100 % 100 % 100 %

1/3 av slutkandidater vid rekrytering till ojämställda  

avdelningar ska vara av underrepresenterade könet.1)
100 % 100 % 100 %

Mål 11

Certifiering 100 procent av fastighetsbeståndet ska vara certifierat. 100 % - -
Nytt mål fr o m 2023. 

Jericho 34 och Marievik 14 utgår då detta är en projektfastighet 2023.

Taxonomin
2023 ska 67 procent av fastighetsbeståndet vara  

hållbart enligt EU-taxonomin. 
67 % - -

Nytt mål fr o m 2023. 

Målet fastställd utifrån fastighetsägarnas gränsvärde 2022. Baserat på 

fastighetsbeståndet 2022 då 55 procent av fastighetsbeståndet var  

hållbart enligt EU-taxonomin.

Mål 8

Mål 12

Affärsetik

Hållbarhetsuppföljning av de 10 största leverantörerna.1) 100 % 100 % 100 %

Alla leverantörer har skrivit under AMFs uppförandekod.1) 100 % 100 % 100 % Avser leverantörer med ett kontraktsvärde över 100 000 kronor.

Alla enheter har minst vartannat år haft genomgång av  

förväntningar på affärsetik.1) 
100 % 100 % 100 %

Affärsetik ingår i varje introduktionsutbildning till  

nyanställda.1)
100 % 100 % 100 %

Mål 13

Energianvändning

Mål 2023-2025 - reducera energianvändningen med  

ytterligare 14 procent mätt som energiintensitet  

(kWh/kvm Atemp År). 

4 % 

(77)

3 % 

(80)

5 %  

(82)

Målet för 2020-2022 uppnåddes under 2022 och gick ut på att   

reducera energianvändningen 2020-2022 med 14 procent mätt  

som energiintensitet (kWh/kvm Atemp År). 

Klimatpåverkan

Minskat CO2-avtryck per kvadratmeter (BTA-yta) med 

15 procent till 2023 från 2022.

14,7 kg  

CO2e/kvm
- -

Nytt mål fr o m 2023.  

CO2-avtrycket (kg/kvm) ska minska med 15 procent från 17,3 2022 till 

14,7 2023. 

Minst 96 procent av uthyrningsbar yta i våra fastigheter 

har grön el .
96 % 90 % - Mål infördes för 2022 och framåt. 

1) Koncernmål för AMF.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT
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Policies och andra styrdokument

AMF Fastigheter har, som en av Sveriges 

största fastighetsägare, ett stort 

ansvar att utveckla och förvalta våra 

fastigheter på ett resurseffektivt sätt 

med hänsyn till både människor och 

miljö. Genom att ständigt utveckla och 

förvalta våra fastigheter på ett ansvars-

fullt sätt och samtidigt bidra till ut- 

vecklingen av Stockholm främjar vi  

ett hållbart samhälle. Vi följer givetvis 

gällande lagstiftning och bransch- 

standarder. 

Externa lagar och riktlinjer 

• EUs Taxonomiförordning 

• FNs vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter 

• Övriga tillämpliga lagar och regler 

Externa initiativ 

• FNs globala hållbarhetsmål

 (Agenda 2030)

• AMF Tjänstepension har signerat 

FNs Global Compact och som dotter-

bolag följer vi givetvis de givna 

 principerna

• Parisavtalet 

• Science Based Targets initiative 

(SBTi)

• Fastighetsägarnas hållbarhetsråd

• Task Force on Climate-Related 

Financial Disclosures (TCFD)

• Fastighetsbranschens Initiativ för 

Hållbara Leverantörsled (FIHL)

• GRI Standards

Styrdokument för hållbarhetsarbetetVår hållbarhetspolicy fungerar som ett 

ramverk och grundsten för verksam- 

heten. Med utgångspunkt i hållbarhets- 

policyn arbetar vi för att:

• Förvalta våra fastigheter med stor 

hänsyn till miljön utifrån ett livscykel-

tänkande.

• Beakta hållbarhetsaspekter vid alla 

investeringsbeslut och leverantörsval.

• Ta aktiv del i stadsutvecklingen och 

skapa platser där människor vill vara.

• Vara en medskapande affärspartner till 

kunder och intressenter samt agera 

ärligt i alla relationer.

• Ta tillvara alla medarbetares 

 kompetens, erbjuda dem utvecklings-

möjlig heter i en trivsam arbetsmiljö  

med lika rättigheter.

• Alla medarbetare har kunskap om  

vårt hållbarhetsarbete, agerar samt 

 förhåller sig till detta.

• Bidra till att realisera FNs globala  

hållbarhetsmål och Parisavtalet.

• Regelbundet följa upp, redovisa och 

 förbättra företagets hållbarhets arbete.
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Externa initiativ

En snabb samhällsutveckling med fort-

satt urbanisering i kombination med 

hållbarhetsutmaningar förändrar förut-

sättningarna och ställer nya krav på AMF 

Fastigheter som fastighetsaktör. Vi 

arbetar för kontinuerlig förbättring och 

vårt arbete med hållbar verksamhetsut-

veckling behöver ligga i linje med den 

utveckling och de förändringar som sker 

i omvärlden. Det är genom externa initia-

tiv som vi kan vara med och bidra till en 

hållbar samhällsomvandling.

Agenda 2030

Agenda 2030 är den globala agendan för 

hållbar utveckling och består av 17 mål 

som antagits av världens länder. AMF 

Fastigheter använder Agenda 2030 som 

sin övergripande plattform för sitt håll-

barhetsarbete. Som ett led i att utveckla 

väsentlighetsanalysen utvärderade vi 

våra hållbarhetsaspekter utifrån de   

17 globala målen och delmålen. Vi fann 

att vår möjlighet att bidra till en hållbar 

framtid är starkast kopplad till mål 11 

(Hållbara städer och samhällen), mål 12 

(Hållbar konsumtion och produktion) 

samt mål 13 (Bekämpa klimatförändring-

arna). Vi arbetar även med mål 5 

 (Jämställdhet) och mål 8 (Anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) 

som är koncernövergripande mål.

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser delas  

enligt Greenhouse Gas Protocol 

 (GHG- protokollet) – som är den 

 vedertagna standarden för redo-

visning av  växthusgasutsläpp  

– in i tre dimensioner (scope):

Scope 1 omfattar utsläpp som  

sker direkt i den egna verksamheten, 

till exempel från produktion i egna 

fabriker.

Scope 2 omfattar indirekta utsläpp 

från produktion av köpt el, ånga, 

värme och kyla som förbrukas av   

det rapporterande företaget.

Scope 3 omfattar alla andra indirekta  

utsläpp som sker i ett företags 

 värdekedja men som företaget inte 

äger eller kontrollerar. Det kan till 

exempel vara medarbetarnas 

tjänste resor, inköp av varor och 

tjänster eller investeringar.

Science Based Targets initiative

Under 2019 anslöt AMF Fastigheter sig 

till Science Based Targets initiative 

(SBTi) och förband sig därmed att sätta 

mål i linje med Parisavtalet. Det innebär 

att de mål AMF Fastigheter arbetar mot 

ska överensstämma med vad vetenska-

pen kräver för att den globala uppvärm-

ningen ska hålla sig under 2 grader och 

helst inte gå över 1,5 grader. 

År 2021 godkändes AMF Fastigheters 

klimatmål kopplade till 1,5-gradersmålet 

av SBTi. Enligt målen ska vi minska våra 

absoluta utsläpp av växthusgaser med 

100 procent i Scope 1 och 2 till och med 

2030. Vi åtar oss även att minska utsläp-

pen av växthusgaser med 67 procent per 

kvadratmeter i Scope 3 inom samma 

tidsperiod. Dessa mål kommer att vara 

vägledande för AMF Fastigheters arbete 

framåt. 

Global Compact 

AMF-koncernen är sedan 2013 ansluten 

till FNs Global Compact. Det innebär att 

vi tillhör ett globalt nätverk med flera 

tusen företag som förbundit sig att följa 

FNs tio principer för ansvarsfullt företa-

gande, inom områdena mänskliga rättig-

heter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning 

av korruption. 

De tio principerna är grunden i AMF 

 Fastigheters uppförandekod, vilken 

utgår från moderbolaget AMFs grund-

läggande värderingar samt våra egna 

önskade beteenden. I tillägg så har vi 

också en uppförandekod för leverantörer 

som ställer motsvarande krav på dem. 

Koden är en grundläggande del i våra 

upphandlingsunderlag och ingår som en 

del i nya avtal liksom vid omförhandling 

av befintliga avtal. 



50 %

36 %

22 %

  Fjärrkyla

  Fastighetsel  

  Fjärrvärme 

33 procent minskad 

energianvändning varav: 
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Energieffektivisering i Hammaren

I vår fastighet Hammaren 15 har en ny 

ventilationslösning av typen Climate 

Machines installerats. Under 2022 slut-

fördes projektet och genom den nya 

 lösningen har vi reducerat energi-

användningen i fastigheten med   

33 procent jämfört med 2019.

Ventilationslösningen har bland annat en 

hög verkningsgrad, effektiv kylning och 

noll risk för kontamination.  Lösningen 

hjälper även till att kapa  oönskade och 

kostsamma effekttoppar.

Installation och idrifttagning har  fungerat 

bra och vi loggar anläggningen via 

 ControlMachines för en kontinuerlig 

 övervakning. 
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Miljöinformation

Energi 

Energiförsörjningen är en av fastighets-

branschens största hållbarhetsut- 

maningar. För oss som utvecklar och 

förvaltar kontor och handelsplatser  

är det således energiförsörjningen av 

våra fastigheter som står för en stor  

del av vårt klimatavtryck. Ända sedan 

AMF Fastigheter grundades har enbart  

el märkt med Bra miljöval köpts in. Under 

året har vi tagit fram ett nytt energimål 

som sträcker sig från 2023 till 2025  

och som innebär att vi ska reducera  

vår energianvändning med ytterligare  

14 procent. Basåret är 2022 då vi hade 

en energi intensitet på 80 kWh/kvm 

Atemp År.  Den reducerade energi-

användningen motsvarar en energi-

intensitet på 69 kWh/kvm Atemp År  

vid utgången av 2025.

Total energianvänding (MWh) 2022 2021 2020

Fossila bränslen 733 571 148

Återvunnen energi  3 548 15 361 46 856

Förnyelsebar 57 852 48 467 14 991

Total 62 133 64 399 61 995

Energianvändning  

AMF Fastigheters fastighetsbestånd

AMF Fastigheter har 

hittills installerat 

solceller på 18 fastigheter 

med en årlig sammanlagd 

elproduktion på  

800 megawattimmar.

Energiintensitet  

kWh/kvm Atemp År.

Energiuppföljning

AMF Fastigheter har arbetat systema-

tiskt med att effektivisera energian-

vändningen sedan företaget bildades 

2010. Sedan basåret 2009 har vi reduce-

rat energianvändningen med 54 procent. 

Vi har fortsatt att energioptimera våra 

fastigheter under året. I en av våra fast-

igheter, Trollhättan 32, har vi under året 

installerat ett artificiellt intelligenssys-

tem för att styra fastighetens energian-

vändning optimalt. Initiativet kommer att 

utvärderas under 2023.

AMF Fastigheter deltar även i frekvens-

hållningsreserven (FCR) som är ett 

system hos Svenska kraftnät för att 

säkerställa att elproduktion och elan-

vändning i Sverige ständigt är i balans. 

Vid kritiska tidpunkter kan fastigheterna 

dra ner sin elanvändning och på så sätt 

avlasta elnätet. Åtgärden kommer att 

implementeras i fem fastigheter med  

en sammanlagd kapacitet på 1,5 MW.

  Fjärrkyla

  Fastighetsel  

  Fjärrvärme 
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Utsläppsfördelning per scope (ton CO2e)
Utveckling i % 

2021- 2022
2022 2021 2020

Scope 1 

Köldmedieläckage 44 105 73 0

Tjänsteresor (företagsbilar) -49 1 3 1

Total utsläpp scope 1 41 106 75 1

Scope 2

Uppvärmning 17 1 289 1 100 1 129

Fjärrkyla 0 0 4

Total utsläpp scope 2, market-based 13 1 289 1 100 1 132

Total utsläpp scope 2, location-based 2 605 3 233 2 656

Total utsläpp scope 1 och 2 19 1 395 1 175 1 133

Scope 3 

Inköpta varor och tjänster -80 2 754 3 757 2 885

Kapitalvaror - 9 360 9 755 5 101

Energi- och bränslerelaterade utsläpp -10 406 471 493

Avfall 514 304 49 400

Tjänsteresor 483 17 3 21

Pendling -23 3 4 4

Uthyrda tillgångar -38 2 278 3 674 5 635

Total utsläpp scope 3 -15 15 123 17 713 14 539

Totalt utsläpp scope 1,2 och 3 -13 16 518 18 888 15 673

Klimatkompensation genomförd av leverantörer -1 394 -1 542 -1 218

Klimatkompensation genomförd av AMF Fastigheter -122 -78 -22

Totalt efter klimatkompensation 15 002 17 267 14 433

Utsläpp scope 1 och 2 per kvm (kg CO2e/BTA) 1,5 1,2 1,2

Utsläpp scope 3 per kvm (kg CO2e/BTA) 15,9 18,2 14,9

Under 2022 har AMF Fastigheter gjort stora framsteg med klimatberäkningar av de slutförda projekten. Från att 2021 endast 

beräknat 16 procent av projekten har vi i år lyckats beräkna 60 procent av projektens klimatpåverkan (CO2e). Beräkningar för 

övriga projekt är baserade på generiska nyckeltal. Årets klimatberäkningar har skett med en högre datakvalitet varpå sifforna 

för avfall har reviderats jämfört med föregående år. Ytterligare en skillnad jämfört med föregående år är att vattenförbrukning 

nu ingår i beräkningarna sen 2021.

Klimatbokslut
Klimatbokslut

AMF Fastigheter tar årligen fram ett 

 klimatbokslut för att få en bättre bild över 

hur utsläppen ser ut i hela vår  värdekedja. 

Utsläpp av växthusgaser för 2022 redo-

visas enligt GHG-protokollet.  I klimatbok-

slutet ingår våra direkta utsläpp i Scope 1 

samt våra indirekta utsläpp i Scope 2   

och 3. Vår fastighetsutveckling står för 

68 procent av ut släppen. Den näst 

största källan är hyres gästernas 

 aktiviteter som står för 14 procent av 

utsläppen. Den tredje största utgörs  

av förvaltning 12 procent. 

Klimatkompensation

AMF Fastigheter har för 2022, liksom 

 tidigare år, kompenserat för de utsläpp av 

växthusgaser i Scope 1 och 2 som vi inte 

kunnat eliminera helt. Dessa utgörs av 

utsläpp från egna fordon och kylanlägg-

ningar (Scope 1) samt inköpt energi 

(Scope 2). Vi har även valt att kompensera 

för några Scope 3-utsläpp som vi mätt 

och följt upp under lång tid. Dessa utgörs 

i första hand av tjänste- och pendlings-

resor. Vi har klimatkompenserat genom 

att köpa andelar i utsläppsminskande 

projekt enligt CDM Gold Standard.

   Förvaltning (1 930) 

   Hyresgästernas aktiviteter (2 278) 

 Fastighetsutveckling (11 226) 

   Tjänster (1 061)  

   Tjänsteresor (19) 

   Pendlingsresor (3) 

Utsläppsfördelning  

per kategori  

(ton CO2e), 2022

CDM Gold Standard

CDM står för Clean Development Mechanism 

som är en del av Kyotoprotokollet framtaget 

för utveckling av klimatkompensationsprojekt 

som leder till hållbar utveckling i utvecklings-

länder och som administreras och granskas 

av FNs klimatorgan UNFCCC. 

Gold Standard-certifiering är en certifiering 

för klimatprojekt som stödjs av ett sextiotal 

miljöorganisationer, där ibland WWF Interna-

tional och Fairtrade International. Certifie-

ringen innebär strikta förhållningsregler med 

hårda krav på socialt ansvarstagande och 

hållbar utveckling. Gold Standard godkänner 

även endast projekt inom förnybar energi och 

energieffektiviseringar.
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Klimatrisker

Under 2021 genomförde AMF Fastigheter 

klimatriskanalyser på hela fastighets-

beståndet. Analysen baserades på FNs 

klimatpanels (IPCC) utvecklingsscena-

rier och utvärderade risk för översväm-

ning från skyfall, vattendrag, sjöar och 

hav samt bristande markstabilitet.

I tillägg är ökade temperaturer en 

 generell risk för fastighetsbeståndet. 

Analysresultaten visar att det framför 

allt är skyfall som är en risk för våra 

 fastigheter. Ungefär en tredjedel av 

beståndet pekas ut som utsatta för 

möjliga framtida risk för ras eller  

skred orsakade av skyfall på grund av 

 bristande mark stabilitet och behöver 

utredas vidare för att risken ska kunna 

avfärdas. Totalt har 27 fastigheter 

pekats ut i kartläggningen som utsatta 

för någon av de studerade klimatris-

kerna. Det finns övergripande handlings-

planer för respektive fastighet idag.   

I syfte att ytterligare säkra fastigheter, 

verksamheter och hyresgäster i det 

befintliga fastighetsbeståndet mot de 

konsekvenser som ett förändrat klimat 

kan innebära tar vi även fram specifika 

åtgärdsförslag för de identifierade 

 riskerna. 

Vatten

AMF Fastigheter mäter vattenförbruk-

ningen i samtliga fastigheter. Vatten- 

förbrukningen under året uppgick till  

361 679 kubikmeter (283 593) vilket är  

en ökning med 28 procent sedan 2021. 

Detta beror framför allt på att fler 

 restauranger har etablerats i våra 

 fastigheter samt att befintliga kontor 

och restauranger har haft en mer  

normal verksamhet och bemanning 

under 2022 jämfört mot pandemiåret 

2021. Vi genomför kontinuerliga åtgärder 

för att reducera vattenförbrukningen. 

AMF Fastigheter har installerat snål-

spolande kranar i våra fastigheter och 

kommer komplettera i våra två nya 

 fastigheter  i Marievik under 2023.

Avfall

I vår verksamhet uppstår avfall främst 

vid byggprojekt och vid förvaltning av 

fastigheterna. I byggprojekt ställer AMF 

Fastigheter krav på att bygg- och riv-

ningsavfall ska sorteras och hanteras 

enligt en godkänd avfallshanteringsplan 

och att avfallsmängderna ska redovisas. 

Sortering och hantering av bygg- och 

rivningsavfall ska ske enligt riktlinjer 

från Byggföretagen. Totalt uppgick 

avfallet från avslutade byggprojekt 

under året till 2 709 (431) ton. Den 

 markanta ökningen beror på att två 

stora projekt slutfördes 2022. 

Den delen av avfallet som uppstår i 

driften av fastigheterna samt i hyres-

gästernas verksamhet ökade under året 

till 6 916 (5 039) ton, vilket till stor del var 

drivet av en återgång till arbete på kon-

toret för många kontorshyresgäster.   

96 (99) procent av det totala avfallet 

från våra projekt och vår förvaltnings-

verksamhet återanvänds eller återvinns 

i någon form, till exempel som energi. 

Matavfall 

AMF Fastigheter har installerat mat-

avfallstankar på handelsplatser och i 

kontorsfastigheter för att kunna åter-

vinna matavfall. Under året har vi instal-

lerat en ny matavfallstank i en av våra 

fastigheter. 
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Miljöcertifiering av fastigheter

Miljöklassificering och certifiering av 

våra fastigheter är ett bidrag till en mer 

hållbar stad. Miljöcertifiering är ett 

kvitto på att byggnaden uppfyller de 

miljökrav som den planeras och byggs 

efter. Det är ett viktigt verktyg i vår 

 projektstyrning och för en hållbar för-

valtning av fastigheter. En hållbar 

byggnad är inte bara bra för klimatet  

och miljön, utan även för människorna 

som vistas i den.

Genom att miljöcertifiera våra fastig

heter blir det enklare att kontrollera i 

vilken utsträckning de är hållbara. Det 

underlättar också för våra hyresgäster  

i deras val av lokal. En certifiering 

 fungerar dessutom som ett styrmedel 

när man bygger eller renoverar, och 

bidrar till att hållbarhet prioriteras 

genom hela processen. 

AMF Fastigheter har som mål att miljö-

certifiera alla sina fastigheter. Vid 

utgången av 2022 var 79 procent av 

   Miljöbyggnad iDrift silver  10 %

   Miljöbyggnad silver 34 %

   Miljöbyggnad brons 12 %

   LEED platinum 6 %

   LEED gold 11 %

   BREEAM in use Excellent 2 %

   BREEAM in use Very good 3 %

   Ej certifierad 21 %

fastighetsarean certifierad antingen 

enligt något av de internationella miljö-

klassningssystemen LEED (Leadership 

in Energy and Environment Design), och 

BREEAM (The Building Research Esta-

blishment Environmental Assessment 

Method) eller det svenska systemet  

Miljöbyggnad eller Miljöbyggnad iDrift.  

Då vi framför allt använder miljöcertifie-

ring för våra byggprojekt fattade vi 2021 

beslut om att resterande andel ska  

certifieras enligt Miljöbyggnad iDrift. 

Taxonomin

Taxonomiförordningen utgör ett EU 

gemensamt ramverk för att avgöra vilka 

ekonomiska verksamheter som ska 

anses vara miljömässigt hållbara.  

Syftet med detta är att hjälpa investe-

rare att identifiera och jämföra miljö-

mässigt hållbara investeringar genom 

ett gemensamt klassificeringssystem. 

 

EU:s taxonomiregelverk slår fast att 

endast byggnader som tillhör de  

15 procent bästa ur ett energi-

prestandaperspektiv ska klassas  

som hållbara investeringar. Fastighets-

ägarna har  tillsammans med företrädare 

för  fastighetsbranschen utifrån till-

gänglig statistik för energideklarationer 

tagit fram ett gränsvärde. Gränsvärdet 

om fattar byggnader uppförda före  

31 december 2020 och uttrycks som 

primär energital enligt Boverkets 

 byggregler. 

AMF Fastigheter har under året analy–

serat sin verksamhet kopplad till  

taxonomin utifrån fastighetsägarnas 

framtagna gränsvärde. Utifrån antalet 

fastigheter så är 55 procent av fastig-

heterna hållbara enligt taxonomin akti-

vitet 7.7. Ett mål är att uppnå 67 procent 

hållbara fastigheter enligt taxonomin år 

2023 baserat på fastighetsägarnas 

framtagna gränsvärde. 

Certifiering av 

fastigheter



Mångfald

Vi är och ska vara en inkluderande 

arbetsplats. Vi är övertygade om att 

olikheter berikar vår verksamhet, skapar 

bättre förståelse för våra kunder och gör 

oss till en bättre arbetsgivare. Vi har 

nolltolerans mot oönskat beteende och 

arbetar mot all form av diskriminering, 

trakasserier, våld eller annan negativ 

särbehandling på grund av kön, köns- 

överskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. Vi är noga 

med individens integritet och värdighet 

samt agerar hellre snabbt och för ofta 

än för sällan. 

Under året har det genomförts work-

shops inom hela företaget på temat 

kränkande särbehandling.

Social information

Medarbetarundersökningen Vår röst 2022 2021

Svarsfrekvens som ett tecken på engagemang 96 % 89 %

eNPS – rekommendationsnyckeltal 57 47

Jämställdhet  

Det är en självklarhet för AMF Fastigheter 

att erbjuda en trygg och säker arbets- 

miljö med bra anställningsvillkor. Vi är 

stolta över att vi har en övergripande bra 

balans mellan kvinnor och män, även i 

chefsledet och styrelsen. Vi arbetar 

aktivt med att behålla balansen på 

totalen när vi rekryterar och vid olika 

utbildningssatsningar. Vi kan dock se   

att vi har större utmaningar att uppnå 

balans inom områden som teknik, 

ekonomi och marknad. 

AMF-koncernens jämställdhetsmål 

uttrycker att minst en av de tre 

slutkandidaterna ska vara av det 

underrepresenterade könet vid extern 

rekrytering vilket vi har uppnått under 

2022. Den team- och mångfaldsanalys vi 

gör vid varje rekrytering har varit ett bra 

verktyg för oss i arbetet med att uppnå 

målet. Den årliga lönekartläggningen för 

att förebygga eventuella löneskillnader 

mellan kvinnor och män är också en 

viktig komponent i vårt jämställd- 

hetsarbete.

Kompetensutveckling

Genom att vara en aktiv aktör och arbeta 

med branschgemensamma frågeställ-

ningar i olika utbildningsaktiviteter 

driver vi branschens framtida positione-

ring. Vårt eget interna utbildningspro-

gram, som erbjuds alla medarbetare, 

lyfter viktiga hörnstenar i vår verksam-

het såsom vår affär, ekonomi, affärsetik 

och hållbarhet. Vi har också kontinuer-

liga utbildningar för att öka kompetens-

nivån inom specifika delar av verksam 

heten, till exempel inom energiarbete, 

hyresjuridik och miljöarbete i projekt.

Så långt det är möjligt använder vi oss av 

intern kompetens vid våra utbildnings-

tillfällen i stället för att ta hjälp av 

extern expertis. Vi tror på att alla ska 

kunna växa med företaget och utvecklas 

i samklang med verksamheten.

Medarbetarundersökningar 

Vi vill att alla som arbetar på AMF Fastig-

heter ska må bra, känna sig trygga och 

ha rätt förutsättningar för sitt uppdrag. 

AMF Fastigheter genomför årligen en 

medarbetarundersökning, Vår röst, som 

bland mycket annat mäter hur villiga 

våra medarbetare är att rekommendera 

AMF Fastigheter som arbetsplats till 

andra genom att mäta Employee Net 

Promoter Score (eNPS). Under 2022 

deltog 96 procent av medarbetarna i 

medarbetarundersökningen. Resultatet 

visade att viljan att rekommendera   

AMF Fastigheter som arbetsgivare  

ökade till 57 (eNPS) 2022, från redan 

höga 47 under 2021.
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Könsfördelning (%)
2022 2021

Kvinnor Män Kvinnor Män

Totalt 56 44 55 45

Ledare 44 56 50 50

Styrelse och ledningsgrupp 44 56 38 63

Medarbetare 2022 2021

Totalt

Anställda (antal) 136 132

Nyrekryteringar/nyanställda (antal) 20 10

Personalomsättning (%) 11,5 8,4

Sjukfrånvaro (%)

Korttid 1,1 1,1

Långtid 0,7 0,4

Arbetsrelaterade olycksfall antal

Korttid 1 0

Medarbetardata
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Styrningsinformation

Ansvarsfördelning

Hållbarhetsansvaret är tydligt fördelat 

inom organisationen. Företagsledningen 

fastställer årligen övergripande hållbar-

hetsmål och handlingsplaner för att leva 

upp till hållbarhetspolicyn. De olika 

affärsenheterna säkerställer att miljö- 

och hållbarhetsstrategierna följs och 

tillämpas. Affärsenheterna får stöd och 

utbildning från den centrala hållbar-

hetsfunktionen. 

AMF Fastigheter är med i moderbolagets 

hållbarhetsråd. För att skapa delaktig-

het och få input från verksamheten har 

vi på AMF Fastigheter också ett hållbar-

hetsforum som träffas varje kvartal för 

att utbyta erfarenheter mellan olika 

kompetensområden. Utveckling och 

implementering av processer och rutiner 

är ett löpande arbete. Under året har vi 

bland annat utvecklat nya verktyg och 

styrmedel gällande våra projekt, interna 

utbildningar och för vår projektstyrning. 

Hållbarhetsplattformen  

– vårt ledningssystem

Grunden för AMF Fastigheters systema-

tiska hållbarhetsarbete är hållbarhets-

plattformen, ett ledningssystem som 

beskriver hållbarhetspolicy, besluts-

processer, roller och ansvar, mål och 

rutiner. Hållbarhetsplattformen inklude-

rar även ett energiledningssystem. 

Vi strävar efter att hållbarhetsperspek-

tivet ska vara en konstant och självklar 

del i vår dagliga verksamhet. Samtliga av 

AMF Fastigheters medarbetare genom-

går en obligatorisk utbildning inom håll-

barhet, mångfald och uppförandekoden 

vilken också är en del i introduktionen 

för nya medarbetare.

Uppförandekod 

AMF Fastigheters uppförandekod gäller 

alla som arbetar inom koncernen och 

den utgår från AMF Tjänstepensions 

grundläggande värderingar och våra 

egna önskade beteenden. De baseras  

på grundläggande värden som ärlighet, 

ansvar, likabehandling av, och respekt 

för, alla människor samt omtanke om 

samhälle och miljö. Uppförandekoden 

baseras även på de tio principerna i FNs 

Global Compact samt FNs vägledande 

principer för företag och mänskliga  

rättigheter. Vi arbetar medvetet och 

målinriktat för att alla ska ha schysta 

arbetsvillkor, lika rättigheter och 

utvecklingsmöjligheter och vi har 

nolltolerans mot all form av diskrimine-

ring och mobbning. I alla våra affärsrela-

tioner ska vi följa god affärssed grundad 

på ärlighet, saklighet och öppenhet. Vår 

ambition är att våra fastigheter ska bidra 

till att staden kan växa på ett sätt som 

inte belastar klimatet. Vi följer gällande 

lagstiftning och branschstandarder. 

Avvikelser från uppförandekoden ska 

rapporteras till närmaste ledare och om 

det inte går till HR, chefsjurist eller vd.  

Vi har regelbundna utbildningar för alla 

som arbetar hos oss i frågor som etik, 

mutor och korruption, samt hur riktlinjerna 

ska tillämpas. Vi för också löpande dialog 

med alla medarbetare för att säkerställa 

att vi lever som vi lär. Under året som gått 

har vår vd och vår Chefs jurist hållit utbild-

ningar i, samt diskuterat, affärsetik, med 

samtliga medarbetare. 

Välkommen till AMF Fastigheter

Om AMF Fastigheter

AMF Fastigheter i siffror

Året i korthet 

Samtal med vd och vice vd 

Vår marknad och omvärld

Värdeskapande stadsutveckling 

Upplevelse

Ledarskap

Innovation

Hållbarhetsrapportering 

Hållbarhetsagenda

Miljöinformation

Social information

Styrningsinformation



AMF Fastigheter  |  Årsberättelse 2022

53

Leverantörer

I alla våra affärsrelationer ska AMF 

 Fastigheter följa god affärssed grundad 

på ärlighet, saklighet och öppenhet och 

vi förväntar oss motsvarande av alla 

dem vi gör affärer med. 

Vi har en uppförandekod för leverantörer 

som innebär att leverantören måste 

acceptera och agera enligt grund prin-

ciperna i FNs Global Compact. Koden 

bifogas alltid vid avtalskrivning med 

leverantörer som har ett årligt kon-

traktsvärde på mer än 100 000 kronor.   

På så sätt säkerställer vi att affärskon-

takter i sina handlingar inte avviker från 

väsentliga delar av våra värderingar.

Chefer i verksamheten är ansvariga för 

att upphandlingsföreskrifter efterlevs. 

Vi är medvetna om de bransch- och  

kategorirelaterade risker som finns och 

arbetar systematiskt för att minimera 

dessa. Hit hör bland annat arbetsmiljö-

risker på byggarbetsplatser och risker 

för brister i arbetsvillkor hos underen-

treprenörer. För att säkerställa ansvar i 

leverantörskedjan väljer vi samarbets-  

partners med omsorg och ställer tydliga 

krav. En årlig kreditprövning görs av 

samtliga leverantörer. 

Att säkerställa ansvar och efterlevnad 

av uppförandekodens krav i alla delar  av 

leverantörskedjan är komplext och 

utmanande. Vi har ett återstående 

arbete med att utveckla bättre rutiner 

för att riskbedöma och följa upp våra 

leverantörer mot ställda krav. Från och 

med i år har vi börjat att succesivt 

implementera ett nytt verktyg för leve-

rantörsuppföljning, framtaget av oss 

och aktörer inom fastighetsbranschen 

till sammans med Position Green. Läs 

mer om intiativet på sida 34. 

Visselblåsartjänst

För AMF Fastigheter är det angeläget att 

alla våra medarbetare och externa 

intressenter ska känna sig trygga att 

rapportera eventuella missförhållanden. 

Detta kan göras antingen till ledare, HR, 

Chefsjurist, vd eller genom vår anonyma 

visselblåsartjänst. Vi har under 2022 

förenklat och förtydligat information om 

visselblåsarprocessen och den kommer 

bli än mer säker i och med implemente-

ringen av vårt nya personalsystem, som 

kommer att möjliggöra anonym dialog 

med anmälaren. Under 2022 rapportera-

des inga incidenter. 
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