
Statlig myndighet
AP3 är en statlig myndighet men 
 skiljer sig från andra statliga myndig
heter bland annat genom att inta en 
självständig ställning i förhållande till 
regeringen. Verksamheten är så gott 
som uteslutande reglerad i lag och 
regeringen har avsagt sig föreskrifts
rätten över fonderna. AP3s verksamhet 
påverkas av en rad olika externa och 
interna regelverk varav några av de 
viktigaste finns listade ovan.  

Styrelsen
AP3s styrelse utses av regeringen 
och består av nio leda möter. Två av 
ledamöterna utses efter förslag från 
organisationer som företräder arbets
tagarintressen och två efter förslag av 
organisationer som företräder arbets
givarintressen. Ordförande och vice 
ordförande utses bland de ledamöter  
som inte föreslagits av arbetsmarkna
dens parter. 

Regeringen har i sin ”Policy för styr
ning och utvärdering av APfonderna” 
en tidsbegränsning för uppdrag som 
ledamot i APfondernas styrelser om 
åtta år. 

Styrelsens uppgifter
Enligt APfondslagen (Lagen om all
männa pensionsfonder 2000:192) har 
styrelsen ett fullt och odelat ansvar 
för verksamheten och svarar inom de 
ramar som riksdagen har ställt upp 
för AP3s organisation och för för
valtningen av fondens medel. I den 
mån styrelsens arbete inte  regleras 
i APfondslagen regleras det i den 

arbetsordning som styrelsen  fastställer 
årligen.

Av APfondslagen följer att  styrelsen 
årligen ska fastställa en verksamhets
plan. Denna ska innehålla riktlinjer 
för  placeringsverksamheten och för 
 utövande av rösträtt i enskilda före
tag samt en riskhanteringsplan. AP3s 
styrelse ser därutöver som sina vik
tigaste uppgifter att fastställa mål för 
verksamheten, anställa och utvärdera 
VD, besluta om övergripande styr
dokument samt ta ställning till över
gripande strategiska frågor såsom 
risknivå, exponerings och riskin
tervall, fastställande och uppföljning 
av budget, förvaltnings resultat samt 
resursallokering. 

Genom den dynamiska allokerings
modellen behandlas allokeringen till 
olika riskklasser och eventuella för
ändringar vid varje styrelsemöte.

För att säkerställa att styrelsens 
beslut verkställs, att  riskerna i verksam
heten hanteras och att verksamheten i 
övrigt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 
fordras också en god kontroll och upp

Fondstyrningsrapport 2015
Enligt den svenska koden för bolagsstyrning ska svenska börsnoterade bolag avge en bolagsstyrningsrapport.  
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följning på styrelsenivå. Riskhanterings
planen anger strukturen för denna 
kontroll och uppföljning.

Utöver att fastställa fondens ägar
policy hanterar styrelsen andra policy
frågor inom ägarstyrningen såsom 
fokus områden inför kommande bolags
stämmosäsong. Styrelsen beslutar 
normalt inte hur fonden ska agera i 
enskilda fall utan har delegerat det till 
VD. Uteslutning av bolag från fondens 
investeringsuniversum beslutas dock av 
styrelsen. 

Vid styrelsens sammanträden del
tar förutom styrelsens ledamöter även 
fondens VD och berörda anställda hos 
fonden som är experter eller föredra
gande i ärenden. VDs arbete utvärde
ras en gång per år då VD inte närvarar.

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen gör en årlig utvärdering av 
styrelsearbetet. Utvärdering  avseende 
2015 genomfördes som en ”self assess
ment”undersökning, med utgångs
punkt från resultatet från de två 
föregående årens utvärderingar vilka 
genomfördes med extern konsult. 

Styrelsens ersättning
Arvoden och andra ersättningar till 
 styrelseledamöterna bestäms av reger
ingen. Ersättningen uppgår per år till 
100 000 kr för ordförande, 75 000 kr 
för vice ordföranden och 50 000 kr till 
övriga ledamöter. Styrelsearvodena 
har varit  oförändrade sedan år 2000. 
Regeringen har även ställt en årlig ram 
om 100 000 kr till styrelsens förfo
gande för utskottsuppdrag och andra 
särskilda uppdrag. Styrelsen har med 
stöd härav beslutat att ersättning till 

ledamöter i styrelsens revisionsutskott 
ska utgå med 26 520 kr för ordförande 
och 21 220 kr för övriga ledamöter och 
för ersättningsutskottet med 10 300 kr 
per ledamot inklusive ordförande. 

Styrelsens utskott
Styrelsen har inrättat två utskott; ersätt
ningsutskottet och revisionsutskottet. 

Ersättningsutskottet ska verka för att 
löner och andra ersättningar inom fon
den är marknadsmässiga, konkurrens
kraftiga, ändamålsenliga och rimliga. 
Utskottet bevakar och följer upp till
lämpningen av regeringens  riktlinjer för 
anställningsvillkor för ledande befatt
ningshavare i APfonderna. Utskottet 
bereder frågor rörande lön och annan 
ersättning till VD.  Utskottet  godkänner 
ersättnings och anställningsvillkor till 
fondens ledande befattningshavare på 
förslag av VD. De bereder också sty
relsens beslut avseende löneram för 
övriga anställda samt utvärderar fon
dens prestationsbaserade ersättnings
system.

Utskottet bestod under 2015 av Pär 
Nuder, ordförande, Lars Ernsäter samt 
Peter Hellberg. VD är adjungerad till 
utskottet i alla frågor som inte berör 
VDs egen ersättning. 

Revisionsutskottet är ett beredande 
och bevakande organ åt styrelsen. 
Utskottet övervakar den finansiella rap
porteringen och håller sig informe
rad om revisionsarbetet. Vid de möten 
då slutrevisionen och förvaltningsrevi
sionen behandlas är revisorerna när
varande på utskottets möten. Med 
anledning av att regeringen under året 
utsåg nya revisorer, var de utnämnda 
revisorer med på ytterligare två möten. 

Utskottet övervakar också effektivite
ten i fondens interna kontroll och risk
hantering, vilket bland annat innefattar 
beredning av styrelsens beslut om risk
hanteringsplan, uppföljning av fondens 
årliga utvärdering av operativa risker, 
beslut om och avrop från extern kon
sult av internrevisionsgranskningar samt 
uppföljning av att eventuella anmärk
ningar eller brister som framkommer 
åtgärdas. Utskottet granskar också revi
sorernas opartiskhet och självständig
het. Utskottet bestod under 2015 av 
Björn Börjesson, ordförande, Sonat Bur
manOlsson samt IngaLill Carlberg.  

Styrelsearbetet 2015
Styrelsen har under 2015 haft fem ordi
narie sammanträden. Ett av de ordi
narie sammanträdena var ett längre 
sammanträde där övergripande strate
giska frågor behandlades. Dessutom 
har styrelsen haft ett extra styrelsemöte 
och vid ett tillfälle fattat beslut per 
capsulam. Båda dessa handlade om 
bud på två separata fastighetsinveste
ringar inom infrastruktur. Ett bud som 
lades var inte framgångsrikt och orsa
kade förgäveskostnader, medan det 
andra budet ledde till ett förvärv. 

I samband med att  Pensionsgruppens 
reformförslag av APfonderna offentlig
gjordes hade styrelsen ett informations
möte. Styrelsen har utöver uppgifterna 
att fastställa årsbokslut, budget, verk
samhets och riskhanteringsplan mm, 
även behandlat följande:

Allokeringsbeslut
Styrelsen behandlar vid varje styrelse
möte frågan om fondens övergripande 
risknivå inklusive  allokeringsintervall 

Styrelsemöten, närvaro Ersättningsutskott, närvaro Revisionsutskott, närvaro

Sonat	Burman-Olsson (4	av	6) Ledamot	(2	av	4)
Björn	Börjesson,	vice	ordf. (6	av	6) Ordförande	(4	av	4)
Inga-Lill	Carlberg (5	av	6) Ledamot	(3	av	4)
Gunvor	Engström (5	av	6)
Peter	Englund (6	av	6)
Lars	Ernsäter (6	av	6) Ledamot	(3	av	3)
Peter	Hellberg (6	av	6) Ledamot	(3	av	3)
Pär	Nuder,	ordf. (6	av	6) Ordförande	(3	av	3)
Elisabet	Unell (6	av	6)

Styrelsemöten 2015 
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per riskklass. Som underlag för beslut 
ligger ledningens analys avseende 
makro, värdering och marknadens ris
kaptit. Styrelsen delegerar till fon
dens VD att  implementera och förvalta 
portföljen inom dessa intervall. Åter
rapportering sker till styrelsen vid näst
kommande styrelsemöte.

Portföljkonstruktion
Arbetet med att förbättra fondens port
följkonstruktion pågår ständigt. AP3 
strävar efter att åstadkomma en port
följ som är så optimalt  diversifierad 
över olika riskklasser som dagens 
 placeringsregler tillåter. Under 2015 
liksom under 2014 har arbetet i sty
relsen väsentligen rört möjligheterna 
att öka allokering till fastigheter men 
också att bredda och fördjupa fastig
hetsinvesteringarna till bland annat 
infrastruktur. 

riskfrågor 
Förståelse och kontroll av olika typer av 
risker är grundläggande för den verk
samhet som fonden bedriver. Flera spe
cifika riskrelaterade frågor har behand
lats i styrelsen under året. På styrelsens 
strategimöte presenterade en extern 
förvaltare en genomgång av investering
ar i ett klimat med låg avkastning, en 
analys av AP3s portfölj kopplat till den
na presentation genomfördes även med 
efterföljande diskussion. Illikviditet och 
fondens förmåga att ta på sig illikvida 
investeringar och risker förknippat med 
detta har även diskuterats. Årlig riskut
värdering av fondens största motparter 
har även presenterats för styrelsen. 
AP3 genomför årligen en övergripande 
analys av fondens totala risker. Syftet 
med riskanalysen är att identifiera och 
värdera risker inom verksamhetens alla 
områden för att kunna vidta åtgärder 
där så bedöms lämpligt. Riskanalysen 
baseras på självutvärderingar genomför
da inom organisationen. Riskanalysen 
behandlades av revisionsutskottet och 
styrelsen.

Utveckling av AP3s hållbarhets arbete
Styrelsen behandlar hållbarhetsfrågor 
inklusive ägarstyrningsfrågor på varje 
styrelsemöte. Det löpande arbetet med 
hållbarhetsfrågor presenteras för och 
diskuteras särskilt i styrelsen i anslut

ning till VDs redogörelse för fondens 
löpande arbete. Styrelsen får också sär
skilda presentationer rörande fondens 
hållbarhetsarbete. 

Inriktnings och policyfrågor 
behandlas särskilt i styrelsen lik
som fondens externa rapportering 
av hållbarhetsfrågor, såsom ägarstyr
ningsrapporten och Etikrådets årsrap
port. Viktiga svenska ägarfrågor som 
behandlades i styrelsen under året var 
bland annat händelserna i SCA, vilket 
även påverkade bolagsstämmorna i 
Industrivärden och Handelsbanken. 

Från den svenska bolagsstämmo 
säsongen noteras också fortsatta dis
kussioner om styrelsernas sammansätt
ning och könsfördelning men också 
kraftigt höjda styrelsearvoden i vissa 
bolag t ex Volvo. Internationellt har 
den stora frågan inom ägarstyrning 
varit utsläppsskandalen i Volkswagen. 

Fonden har under året fortsatt arbe
tet med integrationen av hållbarhet 
i kapitalförvaltningen vilket löpande 
redovisas för styrelsen. Bland annat 
kan nämnas att en hållbarhetsöversyn 
av fondens portfölj görs, inkluderat ett 
nytt internt hållbarhetsmandat. Man
datet innebär att fonden samlat samt
liga bolag som antingen uteslutits ur 
fondens investeringsuniversum genom 
styrelsebeslut eller avyttrats av håll
barhetsskäl (negativ selektering), samt 
andra strategier inom hållbarhetsområ
det. Styrelsen har också fått information 
om fondens arbete kring positiv selek
tering inom olika investeringsområden. 

Fondens arbete med att mäta och 
begränsa koldioxidavtryck i portföljen 
har också behandlats i styrelsen. Initia
tiv relaterade till mänskliga rättigheter 
har diskuterats och styrelsen har, på 
rekommendation av Etikrådet, ute slutit 
tre bolag inom gruvverksamhet och 
verksamhet med koppling till ocku
perade områden från fondens inves
teringsuniversum, men också återfört 
fyra tidigare uteslutna bolag.

Förvaltningens kostnader
Att verksamheten bedrivs kostnads
effektivt står alltid högt på styrelsens 
agenda. Kostnadsfrågor berörs också 
regelmässigt i såväl regeringens utvär
dering av APfonderna som i Finans
utskottets betänkande med anledning 

av utvärderingen. Kostnadsutvecklingen 
behandlas kvartalsvis av styrelsen. 

Därtill får styrelsen en årlig åter
rapportering av den externa jämfö
relsestudie som görs av CEM, Cost 
Effectivness Measurement, som fon
den deltar i sedan flera år tillbaka. I 
CEManalysen jämförs fonden med 18 
globala fondförvaltare i samma stor
lekskategori som fonden. Jämförelse
fonderna är hemmahörande i Finland, 
Nederländerna, USA, Kanada, Storbri
tannien, Australien och Nya Zeeland 
och har en medianstorlek på 302 mil
jarder kronor. Den senaste tillgäng
liga analysen gäller år 2014 och visar 
att AP3s kostnader är 43 procent lägre 
än snittet för jämförelsegruppen. Främ
sta anledningarna till AP3s låga kost
nader är att fonden betalar mindre för 
sin externa förvaltning än vad som är 
fallet med jämförelsegruppen och att 
fonden har en hög andel intern för
valtning. 

Externa revisorer
AP3s revisorer utses av regeringen, 
som efter upphandling utsett PwC att 
vara revisorer i APfonderna till dess 
att fondens resultat och balansräkning 
för 2015 har fastställts. Revisorer i fon
den är Sussanne Sundvall och Peter 
Nilsson. Sussanne Sundvall ansvarar 
även för att samordna revisionen av 
samtliga APfonder.

I revisorernas uppdrag ingår 
granskning av den löpande verksam
heten inklusive den interna kontrollen, 
förvaltningen, årsbokslutet samt års
redovisningen. Revisorerna uttalar sig 
om räkenskapshandlingarna och för
valtningen på grundval av revisionen. 
I uppdraget ingår också att granska 
att AP3 följer de av fonderna gemen
samt fastställda redovisnings och vär
deringsprinciperna samt att upprättade 
räkenskapshandlingar ger en rättvi
sande bild av verksamheten. 

Revisorerna rapporterar direkt 
till styrelsen muntligt minst en gång 
per år samt avger skriftliga rappor
ter avseende bokslutsrevision och för
valtningsrevision. Revisorerna träffar 
revisionsutskottet normalt två gånger 
per år. Revisorerna granskar också att 
fonden följt de regler som regeringen 
fastställt för anställningsvillkor för 
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1)	I	lagen	om	allmänna	pensionsfonder	(2000:192)	finns	inget	krav	på	att	fonderna	ska	inrätta	en	funktion	för	internrevision.
					Internrevisionen	och	dess	förhållande	till	de	tre	försvarslinjerna	beskrivs	närmare	på	sidan	42-43.

ledande befattningshavare i APfon
derna. Revisorerna rapporterar munt
ligt till Finansdepartementet en gång 
per år.

intern kontroll
APfondslagen anger att styrelsen 
ansvarar för fondens förvaltning, orga
nisation och verksamhet i övrigt. I 
detta ansvar ingår att tillse att fonden 
har en god intern kontroll. AP3 har 
 fastställt ett ramverk för fondstyrning 
vilket  definierar fondens styrsystem, 
riskhantering och kontrollstruktur. Sty
relsen fastställer övergripande policyer 
och riktlinjer vilka operationaliseras i 
form av instruktioner som fastställs av 
VD. Samtliga styrdokument revideras 
med en fastställd frekvens.

Ett centralt dokument inom fond 
ramverket är  riskhanteringsplanen, 
vilken fastställs årligen av styrelsen. 
Riskhanteringsplanen beskriver bland 
annat fördelningen av ansvar och rol
ler inom AP3. Fördelningen av ansvar 
och befogenheter ska stödja den 
interna kontrollstrukturen för att säker
ställa dualitet inom affärslinjen samt 
kontrollfunktionernas oberoende från 
förvaltningsorganisationen. Ansvarsför
delningen avspeglas också i behörig
hetsstrukturen i fondens systemmiljö. 

Fondens kontrollfunktioner utgörs 
av Riskkontroll &  avkastningsanalys 
(tidigare Middle office), med fokus 
på finansiella risker, och Compliance, 
som främst arbetar med regelefter
levnad och operativa risker. Riskkon
troll  & avkastningsanalys ansvarar för 
att definiera, identifiera, följa upp och 
kontrollera risker inom förvaltnings
verksamheten samt att identifiera och 
rapportera eventuella överträdelser av 
fastställda limiter. Limiter fastställs på 
flera nivåer för att säkerställa att fon
dens verksamhet bedrivs inom lagen 
samt styrelsens och VDs beslutade 
ramar. CRO övervakar den finansiella 
rapporteringen. 

Compliance ansvarar för att säker
ställa att verksamheten bedrivs inom 
de regelverk som berör verksam
heten, såväl externa regelverk som 
interna policyer, riktlinjer och instruk
tioner. Detta innefattar att tillse att de 

regelverk som berör verksamheten är 
kända, förstådda och tillämpas inom 
organisationen. Som en del av detta 
arbete följer compliance upp identifie
rade åtgärdsplaner vad avser fondens 
årliga översyn av operativa risker. 

En transparent rapportering inom 
organisationen av positioner, risk och 
resultat på daglig basis ligger till grund 
för analys och kontroll. Ledningen rap
porterar till styrelsen på månadsbasis 
eller oftare vid behov. För överträdel
ser av limiter fastställda i lag eller av 
styrelsen sker återrapportering direkt 
till styrelsen. Övriga överträdelser av 
interna limiter eller andra  incidenter 
rapporteras till fondens revisionsut
skott. Väsentliga händelser ska rap
porteras till styrelsen när de inträffar. 
Såväl fondens compliance officer som 
CRO rapporterar direkt till styrelsen 
vid behov.

internrevision
Internrevisionens uppgift1 är att säker
ställa att kontroller är implementerade, 
bedöma deras effektivitet och om de 
uppfyller de syften som avsetts, dvs 
att verifiera och bedöma den interna 
kontrollen. AP3s styrelse har delege
rat till revisionsutskottet att  årligen 
bedöma behovet av internrevision 
och att upphandla sådan när så anses 
lämpligt. 

Under 2015 genomförde KPMG en 
granskning av hur fondens krishante
ringsplan och krisorganisation funge
rar. KPMGs bedömning var att fonden 
har etablerat en grundläggande struk
tur för krishantering, inklusive en 
krisledningsgrupp och ett antal kris
planer för hur organisationen ska 
agera vid krissituationer. KPMG iden
tifierade vissa förbättringsområden 
bland annat en övergripande process 
för kontinuitetsplanering, mer specifi
cerade informationssäkerhetskrav, ut 
ökad informationsklassificering, mer 
formell hantering av ITincidenter samt 
plan för awareness hos personalen 
 avseende krissituationer.

 
Legala limiter
Under 2015 har inga legala limiter 
överträtts av AP3.

regeringens utvärdering  
av fondernas förvaltning 2014

En årliga utvärdering av  AP-fondernas 
arbete som görs med ett års efter
släpning. 

i utvärderingen konstaterar reger-
ingen att förvaltningen av buffert
kapitalet har bidragit positivt till den 
långsiktiga finansieringen av inkomst-
pensionssystemet genom att fonderna 
under perioden 20012014 genererat 
en avkastning på i genomsnitt 5,3 pro-
cent per år vilket mer än väl överstiger 
ökningen i inkomstindex (3,1 procent) 
som styr uppräkningen av skulden i 
 systemet. 

regeringen konstaterar även att 
fonderna de tre senaste åren presterat 
speciellt starka resultat när det gäller 
avkastning. Första till Fjärde Apfon-
dens strategiska allokeringar bedöms 
sammantaget ha bidragit till denna 
höga avkastning. Regeringen anser det 
även positivt att fonderna fortsatt att 
utveckla sina respektive förvaltnings-
modeller i olika riktningar vilket har 
lett till en utökad diversifiering. Detta 
bedöms leda till en bättre riskspridning 
i förvaltningen av buffertkapitalet. 

årets uppföljning av de rekom-
mendationer som gavs av McKinsey i 
föregående års utvärdering visar att 
Apfonderna har fortsatt arbetet med 
att integrera hållbarhet i sina förvalt-
ningsprocesser. på samma sätt som 
när det gäller förvaltningsstrategier 
så har Apfonderna valt diversifierade 
strategier för hållbarhet för att säkra 
förankring i fondernas respektive inves-
teringsstrategier. Det är angeläget att 
detta arbete fortsätter och att hållbar-
hetsfrågor är en integrerad del av fon-
dernas respektive förvaltningsprocess. 

Fonderna har redovisat koldioxid 
avtrycket i sina aktieportföljer. Det är 
av stor vikt att fonderna fortsätter att 
vara transparenta när det gäller den 
klimatpåverkan som respektive fonds 
investeringar finansierar. Fonderna bör 
även utveckla jämförbarheten i denna 
redovisning över tid med de andra 
Apfonderna och med andra finansiella 
aktörer.
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