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Hållbarhetsredovisning 2011 



Hållbarhetsredovisning 

Inledning
AP7:s första hållbarhetsredovisning är en sammanfattning av fondens syn
på hållbar utveckling och företagsansvar. Fokus ligger på placeringarna, 
där det är störst möjligheter att påverka frågor som har med hållbarhet att
göra. Dokumentet utgår från det ramverk för redovisning inom finans -
branschen som Global Reporting Initiative (GRI) tagit fram och uppfyller 
tillämpningsnivå C. 

AP7 erbjuder genom AP7 Såfa premiepensionssystemets enklaste 
sparande. Det är en lösning för den som inte själv vill välja och lägga tid på
att bevaka värdepappersmarknaden. Tre miljoner svenskar är förmånstagare
och målet är att den som sparar i AP7 Såfa ska få minst lika bra pension som
andra. En nyhet är att AP7 också erbjuder tre statliga fondportföljer, samt en
aktiefond och en räntefond. 

Förvalsalternativet AP7 Såfa och de tre statliga fondportföljerna skapas 
med hjälp av två byggstensfonder som AP7 förvaltar: AP7 Aktiefond och 
AP7 Räntefond. Byggstensfonderna kan väljas separat på fondtorget och
kombineras med andra fonder inom premiepensionssystemet.

Sparare som inte valt några andra fonder har sedan 21 maj 2010 sina
premie pensionsmedel placerade i AP7 Såfa. Lösningen är utformad så att
alla som inte vill vara aktiva i premiepensionssystemet ska få god värde -
ökning och en väl avvägd risk i sitt sparande. 
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VD-ord
När investerare arbetar med hållbarhet och samhällsansvar hamnar inne -
haven i fokus. AP7 fick redan vid starten år 2000 direktiv att ta hänsyn till
miljö och etik, utan att göra avkall på det övergripande målet om god 
avkastning. Det resulterade i den normbaserade modell som i dag har fått
stor spridning, framför allt i norra Europa. 

Från början var vi ganska ensamma, men intresset har ökat och i dag är
många branschkollegor med och driver utvecklingen. Det är vi glada för 
eftersom resultaten kommer när många investerare tar ett litet steg framåt,
snarare än när några få springer långt före. Möjligheterna för en enskild 
aktör att göra påtaglig skillnad är små.

Investerares makt är direkt relaterad till ägarandelen i företagen. 
En konsekvens av AP7:s investeringsstrategi är att alla innehav är små. 
Därmed påverkar AP7 företagens ansvarstagande sannolikt mest genom 
att namnen på de företag som utesluts ur portföljen offentliggörs. 

Historiskt har AP7 också kunnat påverka utvecklingen av nya principer 
och arbetssätt bland investerare, vilket ger stor utväxling mot slutmålet att
påverka företags beteende. Arbetet med ansvar- och hållbarhetsfrågor
handlar både om att dra sitt strå till stacken och att upprätthålla spararnas
och uppdragsgivarnas förtroende.

De utvärderingar AP7 har gjort tyder på att ansvarsfull förvaltning inte 
behöver påverka avkastningen. Men då det finns många som talar både 
för ett positivt och för ett negativt samband mellan avkastning och ansvar,
gjorde vi under 2011 en utvärdering av vad de senaste tre årens forskning
kommit fram till. Slutsatsen blev att det inte finns något tydligt forskningsstöd
för vare sig positiva eller negativa effekter på avkastningen. 

Rapporten har stärkt oss i övertygelsen att även finansbranschen kan bidra till
en bättre värld, utan att det behöver ha en negativ effekt på kärnverksamheten.
I vissa fall kan det till och med öppna nya möjligheter. Vi har till exempel gjort
bedömningen att miljöteknik är ett område som kan ge god avkastning på lite
längre sikt och har därför investerat specifikt i den branschen.

Under 2012 kommer AP7 att få ytterligare ett verktyg för att påverka företagen
genom att nya riktlinjer medger röstning på bred front. Förbudet att rösta 
i svenska bolag kvarstår, men har liten betydelse då de numer bara utgör 
någon enstaka procent av AP7:s innehav.

I den här rapporten redovisar vi vårt arbete med samhällsansvar och håll -
barhet enligt de riktlinjer som utvecklats inom ramen för Global Reporting 
Initiative (GRI). 

Richard Gröttheim
vd AP7
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AP7:s ekonomi 
Förvaltningsavgifterna (rörelsens intäkter) uppgick 2011 till 150 308 (MSEK)
och är en ökning med nio procent jämfört med 2010. Diagrammet visar för-
delningen av det kapital AP7 genererar. 

AP7:s värdeskapande per intressentkatogori (TKR)

Ägarpolicy
Ägarpolicyn innehåller riktlinjer för hur AP7 ska utöva den ägarfunktion som
följer av aktieinnehaven i AP7 Aktiefond. AP7 får enligt lag inte rösta för
svenska aktier i normala fall och använder därför andra metoder för att utöva
sitt ägande, till exempel samarbete med andra institutionella ägare utan att
ingå i någon fast ägargruppering. På det sättet går det att delta i nominerings -
arbetet inför styrelseval, ha kontakter med ledande företrädare för andra 
bolag, och även delta i bolagsstämmor utan att rösta för aktierna. Däremot
tillåter lagen att rösträtten utnyttjas för utländska aktier. Styrelsen fattar beslut
om ägarpolicyn, som en del av AP7:s verksamhetsplan.

Riktlinjer för hantering av etiska frågor
Många av de personer som AP7 förvaltar premiepensionsmedel för har inte
aktivt valt fonden utan litar på att staten ordnat med en god förvaltning även
för dem. Det är därför viktigt att såväl regering och riksdag som allmänheten
har stort förtroende för förvaltningen av premiepensionsmedlen. Det räcker
inte att avkastningen är god, att det finns bra kontrollsystem och administra-
tiva rutiner och att kostnaderna är låga. AP7 och alla som sköter verksam -
heten måste också uppträda på ett oklanderligt sätt.

Riktlinjerna för hantering av etiska frågor ska förhindra att anställda eller 
deras närstående får fördelar eller hamnar i konflikt mellan fondens och egna
privata intressen. Styrelsen har ansvaret för att riktlinjerna följs upp, bland
annat genom en löpande kontroll av de anställdas aktieinnehav. Till sin hjälp
har styrelsen en så kallad compliance-resurs. Det finns också en etikgrupp
som träffas vid behov. Läs mer på http://www.ap7.se/sv/Om-AP7/policies/
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Personalkostnader (Medarbetare)

Rörelsekostnader (Leverantörer)

Arbetsgivaravgifter (Staten)

Räntekostnader (Långivare)

Resultat

21%
33989

52%
82883

20%
31300

2%
2497

5%
7340
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Styrelsens arbete
Styrelsen har ett arbetsutskott som består av ordföranden, vice ordföranden
och vd. Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden och beslutar 
i de frågor som styrelsen delegerar till arbetsutskottet. Ett placeringsråd ger
stöd åt vd och är rådgivande organ i den interna kapitalförvaltningen. Rådet
bestod under 2011 av tre styrelseledamöter samt vd, vice vd och chefen för
analysfunktionen. Revisorer var närvarande vid tre styrelsesammanträden.

Investeringar 
AP7 placerar i aktier över hela världen och arbetar med de skickligaste för-
valtarna inom varje område. Fondens egna förvaltare koncentrerar sig på 
det de är bäst på, att placera i svenska aktier och räntebärande värdepapper. 

Aktieplaceringar 
AP7 Aktiefond fungerar som byggsten i det statliga erbjudandet i premie -
pensionssystemet.

Basportföljen i AP7 Aktiefond består per den 31 december 2011 av:
• 97 procent globala aktier
• 3 procent aktier i onoterade bolag (så kallad private equity)

För fördjupad information, läs placeringspolicyn på webben
http://www.ap7.se/sv/Om-AP7/policies/

Ansvarsfulla placeringar
AP7 har arbetat aktivt med ansvarsfulla placeringar sedan starten år 2000.
Arbetet utgår från de internationella konventioner som Sverige har under-
tecknat, till exempel om mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. 

AP7 Aktiefond har en renodlad global aktieportfölj med mer än 2500 bolag.
De företag som kränker konventionerna exkluderas och deras namn 
publiceras. Inga specifika branscher är undantagna, men företag som 
producerar kärn- och klustervapen utesluts.

För att kunna identifiera bolagen som kränker de internationella normerna
samlas information in från ett stort antal källor, bland annat FN-organ, mellan -
statliga organisationer, myndigheter, domstolar, massmedier och frivillig -
organisationer. Informationen kvalitetssäkras genom samtal direkt med både
bolag och intressenter. På det sättet görs också en bedömning av kränkning-
ens omfattning och bolagets ansvar. Analysen omfattar även hur företagens
ledning arbetar med riktlinjer, ledningssystem, uppföljning och rapportering.
Beslut om uteslutning bygger på strikt verifiering av incidenter och bolagets
ansvar. I detta arbete har AP7 stöd av flera utomstående experter. 
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AP7 utesluter ett företags aktier under fem år om 
• domstol avkunnat dom
• offentlig övervakare av internationell konvention publicerat dokument med
hänvisning till företaget
• företagsledningen erkänt brott 
• AP7 fattat beslut om uteslutning

I aktiefonden gör AP7 också ett positivt urval av företag inom miljöteknik -
området. Urvalet bygger på bedömningen att den globala resurs- och energi-
situationen kommer att gynna företag som utvecklar lösningar som minimerar
resursåtgången och levererar förnybar energi. 

En verifierande källa
Systemet som AP7 har byggt upp är avhängigt att källorna som används
har ett tillförlitligt arbetssätt. Exempelvis är Internationella arbetsorgani-
sationens (ILO) en officiell källa. ILO är ett FN-organ som samlar före -
trädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare att gemensamt
forma politiken för att främja anständiga arbetsvillkor. En av dess styrande
kommittéer är kommittén för föreningsfrihet (CFA). CFA: s ansvarsområde
är att undersöka klagomål om kränkningar av föreningsfriheten i termer av
till exempel nationell lagstiftning. Klagomålen mot ILO: s medlemsstater
förs fram av erkända internationella arbetsgivar- och arbetstagarorgani-
sationer. CFA undersöker varje klagomål utifrån dess meriter, och för en
dialog med den klagande organisationen och den svarande staten innan
de utfärdar sina resultat i form av tre årliga rapporter. Med tanke på den
trepartssammansatta karaktär är slutsatserna av CFA allmänt erkänt
som mycket tillförlitliga.

AP7:s bidrag till ny kunskap
Under 2011 tog AP7 initiativ till en ny översiktsstudie, The Performance of
Socially Responsible Investment, som svarar på frågan om kapitalförvaltares
hänsyn till miljö och etik påverkar avkastningen. Bland investerare dominerade
länge farhågan att samhällsansvaret försämrar riskspridningen och medför
kostnader som i slutändan kan sänka avkastningen. De senaste åren har
pendeln svängt och allt fler hävdar att samhällsansvar tvärtom kan höja
ägarnas avkastning, till exempel genom att risken för att tappa anseende
minskar och att lönsamheten ökar. För att klargöra vad forskningen faktiskt
säger lät AP7 Emma Sjöström, som doktorerat på SRI-förvaltning vid Handels -
högskolan i Stockholm, analysera 21 akademiska studier som publicerats
sedan 2008. Resultaten visar att det inte finns några tydliga samband mellan
avkastning och ansvar för miljö och etik. Läs mer på www.ap7.se. 
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Dialog och uteslutning*
Under 2011 hade AP7 
någon form av dialog
med mer än 300 bolag.
Direkta uppmaningar och
krav riktades mot ett 
80-tal av bolagen. Av
dessa har 48 uteslutits
och övriga är föremål för
fortsatt dialog.

*31 december 2011.
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En bra arbetsgivare
AP7 är en statlig myndighet med 17 heltidsanställda (sex kvinnor och nio
män). Alla är tillsvidareanställda och omfattas av kollektivavtal BAO-JUSEK
(SACO). Huvudkontoret ligger i Stockholm. Verksamheten bedrivs i huvud-
sak i Sverige även om placeringar görs i aktier världen över. Vd är Richard
Gröttheim. Ledningsgruppen består av fem personer varav tre män och två
kvinnor. Under 2011 slutade tre personer, varv två kvinnor och en man, vilket
innebär en personalomsättning på 17,6 procent (2010: 5,8).

Trivsel, hälsa och kompetensutveckling
Arbetet för att personalen ska trivas och att säkerställa rätt kompetens är 
andra centrala hållbarhetsfrågor. Varje anställd fick förra året i genomsnitt
30 timmars kompetensutveckling i form av allt från utbildningar inom mjukvara
och språk till studiebesök och seminarier, till exempel om makroekonomi 
eller kost och hälsa. Samtliga anställda har haft utvecklingssamtal med sin
närmaste chef. Sjukfrånvaron var 0,72 procent (0,55 procent för kvinnor och
0,80 för män). Under 2010 var motsvarande totalsiffra 1,4 procent.

Sjukfrånvaro i % av total arbetstid

AP7:s eget miljöarbete 
Även om AP7 är en liten organisation (17 anställda) är det viktigt att bedriva
ett eget hållbarhetsarbete. Klimatpåverkan genom tjänsteresor är en central
miljöaspekt, likaså kontorets energiförbrukning. Sedan 2005 har AP7 Bra
Miljövalstillägg till energiförbrukningen (95 procent vattenkraft och 5 procent
vindkraft) och sedan 2010 har de energikällorna kompletterats med fondens
egen vind- och solkraftsanläggning. Den energin (5000 kWh) har gått ut 
i Fortums distributionsnät. Produktionen utgör ca 10 procent av AP7s egen
förbrukning.

6

Sjukfrånvaro i % av total arbetstid

0,0
2009 2010 2011

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5



AP7:s hållbarhetsredovisning 120301 |

Energiförbrukning kontor (kWh)

Under det gångna året gjordes ett 20-tal tjänsteresor. CO2-utsläppet på
grund av resor ökade jämfört med föregående år, främst på grund av att 
antalet och typen av långdistansresor. 

kg CO2-utsläpp kontor

kg CO2-utsläpp tjänsteresor
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ProfilIndikator Beskrivning Redovisad Sidhänvisning/kommentar

1,1
Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen 
av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi. Fullt ut Sid 2

Profilindikator Beskrivning Redovisad Sidhänvisning/kommentar
2,1 Organisationens namn Fullt ut Sjunde AP-fonden (AP7)
2,2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Fullt ut Sid 1
2,3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures Fullt ut Finns bara 17 anställda och har ingen uttalad struktur
2,4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Fullt ut Stockholm

2,5
Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig verksamhet
bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen. Fullt ut Sverige

2,6 Ägarstruktur och företagsform Fullt ut Myndighet

2,7
Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, sektorer man är verksam i och typ av 
kunder/förmånstagare). Fullt ut Sid 1

2,8 Den redovisande organisationens storlek Fullt ut Sid 3 och 6
2,9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande Fullt ut Inga väsentliga förändringar har skett under 2011
2,10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. Fullt ut Inga utmärkelser eller priser har mottagits under 2011

Profilindikator Beskrivning Redovisad Sidhänvisning/kommentar
3,1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen. Fullt ut Räkenskapsår är kalenderår
3,2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats). Fullt ut Detta är AP7:s första redovisning
3,3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.) Fullt ut Sannolikt ettårig
3,4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. Fullt ut Sid 8

3,5 Processer för definition av innehållet i redovisningen. Fullt ut Sid 1

3,6

Redovisningens avgränsning (t.ex. utifrån land, affärsområde, dotterbolag, hyrda anläggningar, joint ventures, 
leverantörer).

Fullt ut

Centralt är aktieplaceringarnas relevans för AP7:s 
hållbarhetspåverkan. Leverantörer är inte inkluderade i 
denna redovisning eftersom att deras egen verksamhet 
inte har en väsentlig hållbarhetspåverkan.

3,7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning

Fullt ut

Dialogen med de bolag AP7 investerat i skulle vara av 
intresse men kan inte redovisas med hänsyn till det 
granskade bolagen.

3,8
Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra 
enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer. Fullt ut Ej relevant.

3,10

Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden och vilka tekniker som ligger till grund för 
uppskattningar som använts vid sammanställning av indikatorerna och annan information i redovisningen.

Fullt ut
Beskrivning av dessa detaljunderlag kan erhållas om  
så önskas.

3,11
Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller 
mätmetoder som använts i redovisningen. Fullt ut Ej relevant.

3,12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. Fullt ut Sid 8

ProfilIndikator

Description

Redovisad Sidhänvisning/kommentar

4,1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen
och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över
organisationen. Fullt ut Sid 4

4,2
Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så är fallet, dennes
funktion inom organisationens ledning samt skälet till denna ordning). Fullt ut Inte relevant

4,3
För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som är
oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen. Fullt ut Inte relevant

4,4

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till
styrelsen eller företagsledningen.

Fullt ut Eftersom AP7 är en myndighet så är 
aktieägarperspektivet inte relevant. Medarbetare har 
ingen formell väg. Dock är detta en medveten strategi 
eftersom det endast finns 17 anställda på AP7.

4,14

Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. Fullt ut Våra 17 medarbetare. Statliga Pensionsmyndigheten är 
AP7:s enda kund eftersom man av staten erhållit 
uppdraget att tillsammans lösa valet för alla svenskar 
som vill få god värdeökning och en väl avvägd risk i sitt 
sparande men som inte vill vara aktiva i 
premiepensionssystemet. Vidare är en stor del av de 
svenska folket, ca 3 miljoner, intressenter eftersom 
många har pensionspengar i AP7:s fonder. Som ägare 
är ju staten, genom finansdepartementet en central 
intressent. Hit räknas förstås också Finansinspektionen 
vars uppdrag är att övervaka finansmarknaden. Våra 
leverantörer spelar också en viktig roll i det arbete vi 
utför, både avseende förvaltning och etikanalys, för att 
nämna några. En rad olika ideella organisation har ett 
intresse i det arbete vi bedriver.

4,15

Princip för identifiering och urval av intressenter. Fullt ut Mot bakgrund av svaret på 4.14 så är identifieringen 
och urvalet av intressenter relativt enkelt för AP7. Vi kan 
av naturliga skäl inte ha direktkontakt med ca 3 miljoner 
svenskar. I övrigt är våra intressenter centrala och vi har 
regelbunden kontakt med de allra flesta.

Resultat indikator Beskrivning Redovisad

FS9
Omfattning och frekvens av revisioner för att utvärdera tillämpningen av miljö-och sociala policies samt 
riksbedömningar. Fullt ut

Några regelrätta revisioner genomförs inte på de 
innehav som AP7 har.

FS10
Andel och antal företag som finns bland institutionens akiteportfölj och som den rapporterande organisationen har 
interagerat med avseende miljö-eller sociala frågor. Fullt ut Sid 5

FS11 Andel av tillgångar som omfattas av positiva och negativa miljömässiga eller sociala urvalskriterier. Fullt ut 100%

FS12

Röstningspolicies tillämpade på miljöfrågor eller sociala frågor för aktier som den rapporterande organisationen har 
rätt att rösta eller ge råd om röstning.

Fullt ut Lagen om AP-fonder föreskriver enligt 5 kap, 4 § att 
"Sjunde AP-fonden får rösta för sådana aktier i ett 
svenskt aktiebolag som den förvärvat till 
Premiesparfonden eller Premievalsfonden endast när 
kravet på långsiktigt hög avkastning eller behovet att 
trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på 
annat sätt.". För mer information - läs sid 3.

Ekonomisk påverkan
Resultatindikator Beskrivning Redovisad

EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och 
andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga 
sektorn.

Fullt ut

EC2
Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter hänförliga till klimatförändringen.

Delvis

Resultatindikator Beskrivning Redovisad

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. Fullt ut Sid 6-7
EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. Fullt ut Sid 6

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. Delvis Sid 7

EN29
Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens 
verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor.  Delvis

Sid 7

Resultatindikator Beskrivning Redovisad

LA1

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region. Fullt ut Sid 6                                                                       
Reception/Admin 1 (kvinna)   
Ledning 5 personer (3 män, 2 kvinnor) 
Värdepappersadmin 4 (2 män, 2 kvinnor) 
Risk 2 (2 män) 
Intern förvaltning 3 (2 män 1 kvinna) 
Compliance 1 (Man)
 IT  1 (man)

LA2 Totalt antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. Fullt ut Sid 6

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. Fullt ut Sid 6

LA7
Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region. Delvis

Sid 6

LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier. Fullt ut Sid 6
LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. Fullt ut Sid 6

LA13
Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. Delvis

Sid 6

Resultatindikator Beskrivning Redovisad

Resultat indikator Beskrivning Redovisad
FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary. Fullt ut Sid 5
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Hälsa och säkerhet i arbete
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Miljöpåverkan
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Sidhänvisning/kommentar
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Sid 5
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Innehållsförteckning enligt GRI - Branschkomplement Finansiella tjänster - Tillämpningsnivå C 
1. Strategi och analys

2. Organisationens profil

Mångfald och jämställdhet

ProfilIndikator Beskrivning Redovisad Sidhänvisning/kommentar

1,1
Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller motsvarande position) om relevansen 
av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi. Fullt ut Sid 2

Profilindikator Beskrivning Redovisad Sidhänvisning/kommentar
2,1 Organisationens namn Fullt ut Sjunde AP-fonden (AP7)
2,2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Fullt ut Sid 1
2,3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures Fullt ut Finns bara 17 anställda och har ingen uttalad struktur
2,4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Fullt ut Stockholm

2,5
Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där viktig verksamhet
bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen. Fullt ut Sverige

2,6 Ägarstruktur och företagsform Fullt ut Myndighet

2,7
Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning, sektorer man är verksam i och typ av 
kunder/förmånstagare). Fullt ut Sid 1

2,8 Den redovisande organisationens storlek Fullt ut Sid 3 och 6
2,9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande Fullt ut Inga väsentliga förändringar har skett under 2011
2,10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden. Fullt ut Inga utmärkelser eller priser har mottagits under 2011

Profilindikator Beskrivning Redovisad Sidhänvisning/kommentar
3,1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen. Fullt ut Räkenskapsår är kalenderår
3,2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats). Fullt ut Detta är AP7:s första redovisning
3,3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.) Fullt ut Sannolikt ettårig
3,4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. Fullt ut Sid 8

3,5 Processer för definition av innehållet i redovisningen. Fullt ut Sid 1

3,6

Redovisningens avgränsning (t.ex. utifrån land, affärsområde, dotterbolag, hyrda anläggningar, joint ventures, 
leverantörer).

Fullt ut

Centralt är aktieplaceringarnas relevans för AP7:s 
hållbarhetspåverkan. Leverantörer är inte inkluderade i 
denna redovisning eftersom att deras egen verksamhet 
inte har en väsentlig hållbarhetspåverkan.

3,7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning

Fullt ut

Dialogen med de bolag AP7 investerat i skulle vara av 
intresse men kan inte redovisas med hänsyn till det 
granskade bolagen.

3,8
Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra 
enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer. Fullt ut Ej relevant.

3,10

Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden och vilka tekniker som ligger till grund för 
uppskattningar som använts vid sammanställning av indikatorerna och annan information i redovisningen.

Fullt ut
Beskrivning av dessa detaljunderlag kan erhållas om  
så önskas.

3,11
Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller 
mätmetoder som använts i redovisningen. Fullt ut Ej relevant.

3,12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. Fullt ut Sid 8

ProfilIndikator

Description

Redovisad Sidhänvisning/kommentar

4,1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen
och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att fastställa strategi eller att utöva tillsyn över
organisationen. Fullt ut Sid 4

4,2
Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör (om så är fallet, dennes
funktion inom organisationens ledning samt skälet till denna ordning). Fullt ut Inte relevant

4,3
För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som är
oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen. Fullt ut Inte relevant

4,4

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till
styrelsen eller företagsledningen.

Fullt ut Eftersom AP7 är en myndighet så är 
aktieägarperspektivet inte relevant. Medarbetare har 
ingen formell väg. Dock är detta en medveten strategi 
eftersom det endast finns 17 anställda på AP7.

4,14

Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. Fullt ut Våra 17 medarbetare. Statliga Pensionsmyndigheten är 
AP7:s enda kund eftersom man av staten erhållit 
uppdraget att tillsammans lösa valet för alla svenskar 
som vill få god värdeökning och en väl avvägd risk i sitt 
sparande men som inte vill vara aktiva i 
premiepensionssystemet. Vidare är en stor del av de 
svenska folket, ca 3 miljoner, intressenter eftersom 
många har pensionspengar i AP7:s fonder. Som ägare 
är ju staten, genom finansdepartementet en central 
intressent. Hit räknas förstås också Finansinspektionen 
vars uppdrag är att övervaka finansmarknaden. Våra 
leverantörer spelar också en viktig roll i det arbete vi 
utför, både avseende förvaltning och etikanalys, för att 
nämna några. En rad olika ideella organisation har ett 
intresse i det arbete vi bedriver.

4,15

Princip för identifiering och urval av intressenter. Fullt ut Mot bakgrund av svaret på 4.14 så är identifieringen 
och urvalet av intressenter relativt enkelt för AP7. Vi kan 
av naturliga skäl inte ha direktkontakt med ca 3 miljoner 
svenskar. I övrigt är våra intressenter centrala och vi har 
regelbunden kontakt med de allra flesta.

Resultat indikator Beskrivning Redovisad

FS9
Omfattning och frekvens av revisioner för att utvärdera tillämpningen av miljö-och sociala policies samt 
riksbedömningar. Fullt ut

Några regelrätta revisioner genomförs inte på de 
innehav som AP7 har.

FS10
Andel och antal företag som finns bland institutionens akiteportfölj och som den rapporterande organisationen har 
interagerat med avseende miljö-eller sociala frågor. Fullt ut Sid 5

FS11 Andel av tillgångar som omfattas av positiva och negativa miljömässiga eller sociala urvalskriterier. Fullt ut 100%

FS12

Röstningspolicies tillämpade på miljöfrågor eller sociala frågor för aktier som den rapporterande organisationen har 
rätt att rösta eller ge råd om röstning.

Fullt ut Lagen om AP-fonder föreskriver enligt 5 kap, 4 § att 
"Sjunde AP-fonden får rösta för sådana aktier i ett 
svenskt aktiebolag som den förvärvat till 
Premiesparfonden eller Premievalsfonden endast när 
kravet på långsiktigt hög avkastning eller behovet att 
trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på 
annat sätt.". För mer information - läs sid 3.

Ekonomisk påverkan
Resultatindikator Beskrivning Redovisad

EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och 
andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den offentliga 
sektorn.

Fullt ut

EC2
Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter hänförliga till klimatförändringen.

Delvis

Resultatindikator Beskrivning Redovisad

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. Fullt ut Sid 6-7
EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. Fullt ut Sid 6

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. Delvis Sid 7

EN29
Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och material som används i organisationens 
verksamhet, inklusive medarbetarnas arbetsresor/tjänsteresor.  Delvis

Sid 7

Resultatindikator Beskrivning Redovisad

LA1

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region. Fullt ut Sid 6                                                                       
Reception/Admin 1 (kvinna)   
Ledning 5 personer (3 män, 2 kvinnor) 
Värdepappersadmin 4 (2 män, 2 kvinnor) 
Risk 2 (2 män) 
Intern förvaltning 3 (2 män 1 kvinna) 
Compliance 1 (Man)
 IT  1 (man)

LA2 Totalt antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region. Fullt ut Sid 6

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. Fullt ut Sid 6

LA7
Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade 
dödsolyckor per region. Delvis

Sid 6

LA10 Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på personalkategorier. Fullt ut Sid 6
LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. Fullt ut Sid 6

LA13
Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer. Delvis

Sid 6

Resultatindikator Beskrivning Redovisad

Resultat indikator Beskrivning Redovisad
FS16 Initiatives to enhance financial literacy by type of beneficiary. Fullt ut Sid 5
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