
 
 

Enkätundersökning 2009 
 

Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar 

strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt 

värdeskapande och finansiell avkastning. 
 

Vi anser att företagen genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i 

sin verksamhet kan bidra till att minska risker och kostnader samt till att tillvarata 

affärsmöjligheter. Därmed främjas långsiktigt hållbart värdeskapande . 

  

Denna enkätundersökning sänds ut till de 100 största företagen på NASDAQ OMX i 

Stockholm. Vi önskar svar på enkäten senast den 9 oktober 2009. 

 

Investerarna bakom Hållbart värdeskapande är Andra AP-fonden, DnB NOR, Fjärde 

AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden, KK-stiftelsen, Nordea, Meta Asset 

Management, SEB, Skandia Liv, SPP, Svenska Handelsbanken, Swedbank Robur, 

Svenska Kyrkan, Tredje AP-fonden.  

 

Mer information om projektet kan återfinnas på www.hallbartvardeskapande.se 

 

 
Denna enkätundersökning behandlar företags riktlinjer och arbete inom ansvarsfull 

och hållbar affärsverksamhet. Undersökningen är indelad i fyra huvudområden och 

omfattar totalt 26 frågor om: 
 

1. Styrande riktlinjer 

2. Implementering och efterlevnad 

3. Kommunikation och rapportering 

4. Styrelsens ansvar 

 

Frågorna utgår från principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag. 

 

Som investerare är vi ödmjuka inför att detta är komplexa frågor och ett område 

med många dilemman. Därför anser vi det viktigt med medvetenhet och öppenhet 

om möjligheterna och utmaningarna inom hållbart värdeskapande. 

 

Frågorna är utformade på ett sätt som gör att de kan ställas till samtliga företag 

oavsett bransch och marknad. Trots detta kan frågornas relevans variera till viss 

grad.  

 

Utnyttja gärna kommentarfälten. 

 

 

 
 

 



 

 
 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 
1. Utvärderar företaget strategiska affärsmöjligheter inom hållbart 

värdeskapande? 
Med hållbart värdeskapande menar vi ett värdeskapande som beaktar balansen 

mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden.  

 

Ge gärna exempel eller ytterligare kommentarer nedan. 

 

 Kontinuerligt

 Årligen

 Ibland

 Sällan

 Aldrig

 
Vår verksamhet består av att investera vårt fondkapital till största möjliga nytta för 

pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till låg risk.  

Vår ägarpolicy innehåller krav som vi ställer på bolag som vi investerar i.  

Vår tro är att välskötta bolag är en långsiktig bättre investering vilket gynnar 

värdeutvecklingen på bolagsaktierna och därmed skapar bättre avkastning. Bolag 

som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor reducerar sociala och miljömässiga risker 

men har även möjlighet att nå konkurrensfördelar. 

 
 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 
2. Har företaget signerat FN:s Global Compact? 

 
FN:s Global Compact är ett ramverk för näringslivet där företagen förpliktar sig att 

driva sin verksamhet i enlighet med tio principer kring mänskliga rättigheter, 

arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption. För mer information, se 

www.unglobalcompact.org. 
 

 Ja

 Nej

 Planerar att signera*

 Känner inte till riktlinjerna

 
Kommentar 

Global Compact riktar sig till företag. För investerare finns FNs PRI som AP3 skrev 

under 2006.  AP3 uppmanar dock bolag att skriva under Global Compact. Vidare 

refererar vi till Global Compact i vår ägarpolicy samt att vi stöttar liknande initiativ. 

  

3. Beaktar företaget OECD:s riktlinjer för multinationella företag? 
 

OECDs riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till 

företag från 40 regeringar, inklusive Sveriges. Riktlinjerna omfattar ett flertal 

områden avseende företagens verksamhet och ansvar. För mer information, se 

www.oecd.org. 
 

 Ja

 Nej

 Känner inte till riktlinjerna

 

OECDS riktlinjer är inte relevanta för AP3s verksamhet då de riktar sig till företag 

men de är del av vår ägarpolicy och del av vår bolagsanalys. Se vidare svar fråga 2. 

 

 



 
 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 
4. Har företaget riktlinjer avseende mänskliga rättigheter och 

arbetstagarrättigheter inom följande områden?   
 

 Ja, och de 

är offentliga 

Ja, men de finns 

bara tillgängliga 

internt 

Nej, men 

planer 

finns* 

Nej 

Mänskliga rättigheter - generellt    

Arbetstagarrättigheter - generellt    

Minimiålder för arbetstagare / 

barnarbete
   

Tvångsarbete    

Fackföreningsfrihet och rätt till 

kollektivavtal
   

Rättvis och lika behandling (anti-

diskriminering)
   

Ansvar i förhållande till regimer som 

kränker mänskliga rättigheter
   

Företagets förhållande till polis samt 

militära och privata säkerhetsstyrkor

   

Rättigheter för ursprungsbefolkning    

Arbetstid och ledighet    

Minimiersättning / minimilön    

Levnadslön    

 
Ovanstående delar täcks av fondens ägarpolicy. 

  

 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 

 
5. Har företaget riktlinjer avseende klimat- och yttre miljöpåverkan inom 

följande områden?  
 

 Ja, och de är 

offentliga 

Ja, men de finns 

bara tillgängliga 

internt 

Nej, men 

planer finns* 

Nej 

Miljö - generellt    

Klimat - specifikt    

Utsläpp till luft    

Utsläpp i vatten och 

mark
   

Energi- och 

resursförbrukning
   

Avfallshantering    

Miljöhänsyn i 

produktutveckling
   

 
*Vänligen uppge tidsplan för utveckling av riktlinjer.  

 

Kommentar  
AP3s verksamhet består huvudsakligen av investeringar i olika tillgångar.  

Den indirekta miljöpåverkan i form av fondens investeringar regleras i AP3s ägarpolicy 



som inkluderar miljö- och etikhänsyn. 

 

Vår direkta miljöpåverkan sker i huvudsak genom resor, energiförbrukning för belysning 

och elektroniska apparater, uppvärmning av kontorslokalen samt förbrukning av papper 

och annat kontorsmaterial. 

 

Miljö generellt: Vår ägarpolicy omfattar internationella konventioner  där 

miljökonventioner ingår. Vi arbetar även proaktivt med att identifiera bolag med stor 

miljöpåverkan och försöka att påverka dem att vara transparenta rörande miljöaspekter, 

ta miljöansvar, minska miljöpåverkan mm. (Där ingå miljö, klimat, utsläpp luft och 

vatten) Vi investerar även i klimatrelaterade investeringar (tex förnyelsebar energi) 
 

 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 
6. Har företaget riktlinjer som omfattar anti-korruption inom följande 

områden?  
 

 Ja, och de är 

offentliga 

Ja, men de finns bara 

tillgängliga internt 

Nej, men 

planer finns* 

Nej 

Oberoende i beslut och 

beslutsprocesser 
   

Indirekt och direkt 

ekonomiskt stöd
   

Representation och 

gåvor
   

Bruk av agenter / 

återförsäljare
   

Faciliteringsbetalning    

"Whistle blowing" 

funktion
   

 
Riktlinjer finns för AP3s interna verksamhet. Frågor med svaret nej är inte relevanta 

för AP3s verksamhet. 

 

Ägarpolicyn rörande fondens investeringar omfattar bl a FNs Global Compact och 

OECDS riktlinjer för multinationella företag som inkluderar antikorruption. 

 

_________________________________________________________________ 

 
 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 
7. Har företaget riktlinjer som omfattar ansvarsfull affärsetik inom följande 

områden?  
Nämnda områden ingår i OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

 

 Ja, och de 

är 

offentliga 

Ja, men de finns bara 

tillgängliga internt 

Nej, men 

planer finns* 

Nej 

Betalning av skatter och 

avgifter 
   

Beaktande av konsument- 

och kundintressen
   

Rapportering/Informations-

givning
   

Konkurrensfrågor    

Forskning och utveckling    

 

 



* Vänligen uppge tidsplan för utveckling av riktlinjer.  

Vi bedriver ingen produktutveckling varför frågor om FoU ej är relevanta. Beaktande 

av ”Kundintresse” ligger i uppdraget om att värna pensionssystemet genom att 

förvalta kapitalet till bästa möjliga nytta samt de lagkrav som finns i AP-fondslagen 

och  krav i fondens ägarpolicy. 

 
 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 
8. Har företaget riktlinjer som omfattar arbetsmiljö-, säkerhets- och 

hälsofrågor avseende följande områden? 
 

 Ja, och de är 

offentliga 

Ja, men de finns bara 

tillgängliga internt 

Nej, men 

planer finns* 

Nej 

Arbetsmiljö och 

säkerhet 
   

Förebyggande 

hälsovård
   

 

 
9. Om företaget har riktlinjer inom ett eller flera områden nedan, för vilka 

gäller riktlinjerna? 
 

 Anställda i 

moderbolaget 

Anställda i 

dotterbolag 

Leverant

örer 

Kunder Viktiga 

affärspartners 
(agenter, joint 
ventures o dyl) 

Finansiella 

investering
ar 

Har inga 

riktlinjer 

Mänskliga 

rättigheter 
      

Arbetstagarrät

tigheter
      

Miljö       

Anti-

korruption
      

Ansvarsfull 

affärsetik
      

Arbetsmiljö, 

säkerhet och 

hälsa

      

 
Ge gärna ytterligare kommentarer nedan. 

Interna riktlinjer finns för fondens anställda. 

Riktlinjerfinns rörande vissa leverantörer inkl externa förvaltare. 

Finansiella investeringar regleras av ägarpolicyn. 

 

Fonden har inga dotterbolag.  

AP-fonden har inga agenter, joint ventures etc. 

Kunden har inga ”kunder” 

 
 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 
10. Om företaget har riktlinjer inom ett eller flera områden nedan, vem eller 

vilka har beslutat om riktlinjerna? 
 

 Styrel-

sen 

VD eller 

koncernledning 

Ansvarig 

enhet 

Inte formellt 

beslutat 

Har inga 

riktlinjer 

Mänskliga rättigheter     

Arbetstagarrättigheter    

Miljö     



Anti-korruption     

Ansvarsfull affärsetik     

Arbetsmiljö, säkerhet 

och hälsa
    

 
Kommentar 

Ägarpolicy rörande investeringar fattas av styrelsen. 

Interna riktlinjer beslutas av VD alternativt styrelsen. (Olika nivåer på 

detaljeringsgrad. VD mer detaljerade riktlinjer. Styrelsen övergripande nivå) 

 
 DEL 1 - STYRANDE RIKTLINJER 

 

 
11. Om företaget har riktlinjer inom ett eller flera områden nedan, hur ofta 

utvärderas dessa riktlinjer? 
 

 Årligen Vartann

at år 

Vid 

behov 

Planeras* Aldrig Har inga 

riktlinjer 

Mänskliga rättigheter      

Arbetstagarrättigheter      

Miljö      

Anti-korruption      

Ansvarsfull affärsetik      

Arbetsmiljö, säkerhet och 

hälsa
     

 
* Vi ber dig uppge tidsplan där du svarat "Planeras".  

 

Kommentar 

Styrelsen reviderar ägarpolicyn årligen. 

Interna riktlinjer uppdateras vid behov. 

 
 DEL 2 - IMPLEMENTERING OCH EFTERLEVNAD 
 
12. Hur organiserar företaget arbetet för att säkerställa att riktlinjerna 

inom hållbart värdeskapande efterlevs?  
 Här är vi ute efter den organisatoriska styrningen av beslut och 

rapportering inom området/områdena. 

 
Ägarpolicy beslutas av styrelsen. Koncernledning följer upp och återrapproterar 

regelbundet till styrelsen. Delarna i ägarpolicyn implementeras av 

förvaltningsorganisationen, bolagets chef för hållbara investeringar samt via AP-

fondernas gemensamma Etikråd.  

_____________________________________________________________ 
 

 DEL 2 - IMPLEMENTERING OCH EFTERLEVNAD 
 

13. Har företaget integrerat hållbarhetsaspekter i följande strategier? 
 Ja* Nej 

Personalstrategi  

Försäljnings- och marknadsföringsstrategi  

Produkt- och produktionsstrategi  

Informations- och kommunikationsstrategi  

Inköps- och leverantörsstrategi  

Strategi för ekonomi och finans  

 



*Ge gärna exempel på hur hållbarhet är integrerat.  

 

Kommentar  

AP3 har ingen försäljning och producerar inga produkter/tjänster. (ej relevanta 

frågor för AP3) 

Rörande strategi för ekonomi och finans har fonden en ägarpolicy där 

hållbarhetsaspekter är en del av policyn. 

Hållbarhetsaspekter integreras till viss del hos vissa leverantörer. Dock ej alla. 

 

 DEL 2 - IMPLEMENTERING OCH EFTERLEVNAD 
 

14. Har företaget ledningssystem, inklusive målstyrning, som inkluderar 

följande områden? 
 Ja Delvis Planeras* Nej 

Mänskliga rättigheter    

Arbetstagarrättigheter    

Miljö    

Anti-korruption    

Ansvarsfull affärsetik    

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa    

 
*Vi ber dig uppge tidsplan för planerade ledningssystem.  

 

Kommentar 

Screening görs via extern konsult för identifiera konventionsbrott rörande våra 

investeringar. (Se vidare fondens ägarpolicy) 

 

 DEL 2 - IMPLEMENTERING OCH EFTERLEVNAD 
 

15. Om mänskliga rättigheter omfattas av företagets kontrollrutiner, 

inkluderar kontrollen följande? 
 

 Ja, 
oberoende 
tredjeparts-

revision 

Ja, 
internrevision 

Ja, enklare 
internkontroll 

Planer finns för 
implementering

* 

Nej 

Moderbolaget     

Dotterbolag och andra 

kontrollerande ägarposter
    

Leverantörer     

Viktiga affärspartners, tex 

agenter, joint ventures o dyl
    

Finansiella investeringar 
(mindre ägarposter, lån, 
obligationer etc) 

    

 
* Vänligen uppge tidsplan för implementering. Kommentar 

 Finansiella investeringar - Se svar fråga 14 angående våra investeringar. Screening 

görs av en extern oberoende tredjepart. 

Fonden har ej dotterbolag,agenter, joint ventures. 

_________________________________________________________________ 

 
16. Om arbetstagarrättigheter omfattas av företagets kontrollrutiner, 

inkluderar kontrollen följande? 
 

 Ja, 
oberoende 
tredjeparts-

revision 

Ja, 
internrevision 

Ja, enklare 
internkontroll 

Planer finns för 
implementering

* 

Nej 

Moderbolaget     

Dotterbolag och andra     



kontrollerande ägarposter

Leverantörer     

Viktiga affärspartners, tex 

agenter, joint ventures o dyl
    

Finansiella investeringar 
(mindre ägarposter, lån, 
obligationer etc) 

    

 
* Vänligen uppge tidsplan för implementering. Kommentar 

 Se svar fråga 14 och 15.  

_________________________________________________________________ 

 
17. Om miljö omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar kontrollen 

följande? 
 

 Ja, 
oberoende 
tredjeparts-

revision 

Ja, 
internrevision 

Ja, enklare 
internkontroll 

Planer finns för 
implementering

* 

Nej 

Moderbolaget     

Dotterbolag och andra 

kontrollerande ägarposter
    

Leverantörer     

Viktiga affärspartners, tex 

agenter, joint ventures o dyl
    

Finansiella investeringar 
(mindre ägarposter, lån, 
obligationer etc) 

    

 
* Vänligen uppge tidsplan för implementering. Kommentar 

 Finansiella investeringar - se svar fråga 14 och 15. 

Planer finns rörande ökad intern uppföljning av bolagets egna direkta miljöpåverkan. 

_________________________________________________________________ 

 
18. Om anti-korruption omfattas av företagets kontrollrutiner, inkluderar 

kontrollen följande? 

 Ja, 
oberoende 
tredjeparts-

revision 

Ja, 
internrevision 

Ja, enklare 
internkontroll 

Planer finns för 
implementering

* 

Nej 

Moderbolaget     

Dotterbolag och andra 

kontrollerande ägarposter
    

Leverantörer     

Viktiga affärspartners, tex 

agenter, joint ventures o dyl
    

Finansiella investeringar 
(mindre ägarposter, lån, 
obligationer etc) 

    

 
* Vänligen uppge tidsplan för implementering. Kommentar 

 Fonden har ej dotterbolag ,agenter, joint ventures. 

_________________________________________________________________ 

 
19. Om ansvarsfull affärsetik omfattas av företagets kontrollrutiner, 

inkluderar kontrollen följande? 
 Ja, 

oberoende 
tredjeparts-

revision 

Ja, 
internrevision 

Ja, enklare 
internkontroll 

Planer finns för 
implementering

* 

Nej 

Moderbolaget     

Dotterbolag och andra 

kontrollerande ägarposter
    



Leverantörer     

Viktiga affärspartners, tex 

agenter, joint ventures o dyl
    

Finansiella investeringar 
(mindre ägarposter, lån, 
obligationer etc) 

    

 
* Vänligen uppge tidsplan för implementering. Kommentar 

 Fonden har ej dotterbolag ,agenter, joint ventures. 

Finansiella investeringar – se ägarpolicy. 

 
20. Om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa omfattas av företagets 

kontrollrutiner, inkluderar kontrollen följande? 
 Ja, 

oberoende 

tredjeparts-
revision 

Ja, 
internrevision 

Ja, enklare 
internkontroll 

Planer finns för 
implementering

* 

Nej 

Moderbolaget     

Dotterbolag och andra 

kontrollerande ägarposter
    

Leverantörer     

Viktiga affärspartners, tex 

agenter, joint ventures o dyl
    

Finansiella investeringar 
(mindre ägarposter, lån, 
obligationer etc) 

    

 
* Vänligen uppge tidsplan för implementering. Kommentar 

 Fonden har ej dotterbolag ,agenter, joint ventures. 

Finansiella investeringar – se ägarpolicy. 

 
 DEL 2 - IMPLEMENTERING OCH EFTERLEVNAD 

 
21. I vilken utsträckning kommer resultat eller bristande efterlevnad inom 

följande områden få konsekvenser för ledningens ersättning och bonus? 
 

 I stor utsträckning I liten utsträckning Inga 

konsekvenser 

Mänskliga rättigheter   

Arbetstagarrättigheter   

Miljö   

Anti-korruption   

Ansvarsfull affärsetik   

Arbetsmiljö, säkerhet och 

hälsa
  

 

Fondens VD och  ledningsgrupp har ingen rörlig ersättning. Skulle allvarliga brister 

upptäckas kan det givetvis få konsekvenser för fondens VD och ledning, dock inte till 

rörlig ersättning eftersom sådan ersättning inte förekommer. 

 
 DEL 3 - KOMMUNIKATION OCH RAPPORTERING 

 

 
22. Hur kommuniceras arbetet inom följande områden internt? 
 

 Arbetet rapporteras 
regelbundet via interna 

informationskanaler 

Regelbundna 
utbildningsinsat

ser 

En central del av 
utbildningen för 

nyanställda 

På annat 
sätt* 

Kommuni
ceras inte 

Mänskliga 

rättigheter 
    

Arbetstagarrät     



tigheter

Miljö     

Anti-

korruption
    

Ansvarsfull 

affärsetik
    

Arbetsmiljö, 

säkerhet och 

hälsa

    

 
 Kommentar. Om du svarat "På annat sätt" ber vi dig kommentera nedan. 

 Interna policies del av internutbildning nyanställda. När förändringar görs 

informeras alla personal, oftast via möten men även alltid via intranätet.  

Fondens anställda informeras regelbundet via möten/intranät om arbetet med 

hållbarhetsfrågor i fondens investeringar inklusive arbetet som görs i Etikrådet.  

Etikrådet ger ut publik rapport en gång per år. AP3 publicerar även en årlig 

ägarrapport samt en årsredovisning. 

 
 DEL 3 - KOMMUNIKATION OCH RAPPORTERING 

 
23. Rapporterar företaget externt om sitt arbete inom områdena nedan? 

 

 Ja, 
information 
om riktlinjer 

Ja, 
fallstudier 

Ja, 
beskrivning 

av mål 

Ja, beskrivning 
av uppnådda 

mål 

Ja, 
nyckel

tal 

Ja, på 
annat 
sätt* 

Nej, 
rapporteras 

inte 

Mänskliga 

rättigheter 
      

Arbetstagarrät

tigheter
      

Miljö       

Anti-

korruption
      

Ansvarsfull 

affärsetik
      

Arbetsmiljö, 

säkerhet och 

hälsa

      

 
 Kommentar. Om du svarat "Ja, på annat sätt" ber vi dig kommentera nedan. 

 Extern rapportering, ägarrapport och Etikrådsrapport. (Se fråga 22) Annat sätt : 

löpande intressentdialoger/rundabordssamtal/talar på externa konferenser, 

individuella möten och dialoger med andra investerare samt bolag.  

_________________________________________________________________ 

 
 DEL 4 - STYRELSENS ANSVAR 

 
24. Följer styrelsen upp frågeställningar inom följande områden? 

 

 Ja, minst en 

gång per år 

Ja, vid behov Planeras* Nej 

Mänskliga rättigheter    

Arbetstagarrättigheter    

Miljö    

Anti-korruption    

Ansvarsfull affärsetik    

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa    

 
Kommentar 

 Styrelsen får löpande information om AP3s interna och externa arbete. Inför varje 

styrelsemöte finns information med om hållbarhetsaspekter i investeringsarbetet: 



Vidare ägnas minst två möten per år delvis åt att behandla hållbarhetsfrågor i form 

av ägarpolicy och utvärdering av stämmosäsongen.  

 
 DEL 4 - STYRELSENS ANSVAR 

 
25. Bedömer styrelsen att den besitter kompetens för att följa upp arbetet 

inom följande områden?  

 
 Ja, flera 

representant
er i styrelsen 

har 
kompetens 
inom detta 

område 

Ja, en 

representant 
i styrelsen 

har 
kompetens 
inom detta 

område 

Styrelsen 

har nyttjat 
extern 

kompetens 
vid behov 

Vi planerar att 

se över denna 
typ av 

kompetens till 
nästa styrelse-
utvärdering* 

Nej, styrelsen 

har ingen 
kompetens 
inom detta 

område 

Vi har inte 

utvärderat 
styrelsens 
kompetens 
inom detta 

område 

Mänskliga 

rättigheter 
     

Arbetstagar-
rättigheter

     

Miljö      

Anti-

korruption
     

Ansvarsfull 
affärsetik

     

Arbetsmiljö, 
säkerhet 
och hälsa

     

 

DEL 4 - STYRELSENS ANSVAR 

 
26. Ingår områdena nedan i styrelsens årliga riskanalys? 

 

 Ja Nej 

Mänskliga rättigheter  

Arbetstagarrättigheter  

Miljö  

Anti-korruption  

Ansvarsfull affärsetik  

Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa  

 

De flesta av de punkter som anges i denna fråga täcks av den ägarpolicy som styrelsen 

ser över och fastställer årligen. Dessutom finns interna riktlinjer avseende AP3 personal 

som fastställs av ledningen. Styrelsen får från tid till annan en återrapportering om dessa 

riktlinjer men detta sker inte alltid på årsbasis. 

 

 

 

 


