
Års- och hållbarhetsredovisning 
2022



Innehåll 
VERKSAMHETEN

4 Vd-ord 

6 Detta är AP7 

9 AP7:s kapitalförvaltning 

Text: Sjunde AP-fonden med stöd av Text Helene AB
Projektledning: Mikael Lindh Hök, AP7
Foto: Peter Knutson, sidorna 1–4, 6–11, 23, 25–26, 30–35. Henrik Skarstedt, sidan 28. Shutterstock, sidorna 2, 16–22, 26–28 
Grafisk formgivning och original: Griller grafisk form AB
Prepress: Bildrepro   
Tryck: Elanders 

ÅRSREDOVISNING & ÅRSBERÄTTELSER

46 Årsredovisning för Sjunde AP-fonden 
(Förvaltningsberättelse)

56 Årsberättelse för AP7 Aktiefond 

68 Årsberättelse för AP7 Räntefond 

75 Definitioner och förklaringar

76 Svarta listan

Läs om AP7:s kapitalförvaltning 

sidorna 9–13
AP7:s arbete för en hållbar utveckling 

sidorna 14–23
AP7:s temaarbeten fortsätter 

sidorna 24–27
Se AP7:s avkastningshistorik 

sidan 8
Läs om våra medarbetare

sidorna 29–30

HÅLLBARHETSINFORMATION

36 Hållbarhetsinformation 

40 GRI-index 

ANSVARSFULLT ÄGANDE

14 AP7:s roll för hållbar utveckling

16 AP7:s klimatarbete 

20 AP7 som pådrivare för en
hållbar utveckling 

24 AP7:s temaarbeten 

28 På spararnas villkor 

ORGANISATION

29 Medarbetare 

31 Styrelsens arbete  
och fondens styrning 

33 Styrelse 

35 Ledning



VERKSAMHETEN ANSVARSFULLT ÄGANDE ORGANISATION HÅLLBARHETSINFORMATION ÅRSREDOVISNING & ÅRSBERÄTTELSER

AP7  Års- och hållbarhetsredovisning 2022   3

AP7 förvaltar premiepensionen
åt 5 miljoner svenskar

Sjunde AP-fonden, AP7, har sedan år  
2000 i uppdrag att förvalta premie-
pensionsmedel i det statliga förvals-
alternativet, AP7 Såfa. 

AP7 är den enda statliga aktören inom  
premiepensionssystemet. AP7:s förvaltning 
sker uteslutande i pensions spararnas  
intresse. 

Med investeringar i fler än 3 000 bolag  
världen över kan vi agera som ägare  
på bred front och med ett långsiktigt  
perspektiv. 

Genom att vara en aktiv universell ägare  
tillvaratar AP7 både nuvarande och  
framtida sparares finansiella intressen.

Samtliga siffror per 31 december 2022

AP7:s vision

Ett globalt föredöme 
för ansvarsfulla  
pensionslösningar.

Vårt avkastningsmål

Ett kontinuerligt sparande  
i förvals alternativet ska ge  
en långsiktig överavkastning  
i förhållande till inkomst - 
pensionen om minst  
2 procentenheter per år.

Förvaltat  
kapital

900
miljarder  

kronor

Över

fem
miljoner  
sparare

Investerings  - 
portfölj:
fler än

3 000
bolag världen  

över

2000–2022

9,8%
genomsnittlig årlig  

kapitalviktad  
avkastning

AP7:s mission

God pension från  
generation till generation.



AP7  Års- och hållbarhetsredovisning 2022   4

VERKSAMHETEN ANSVARSFULLT ÄGANDE ORGANISATION HÅLLBARHETSINFORMATION ÅRSREDOVISNING & ÅRSBERÄTTELSER

Efter tjugotvå år på AP7, varav tolv som vd, är det dags 
för ett nytt kapitel i mitt liv. Jag blickar stolt tillbaka 
på alla år där vi skapat en god avkastning för många 
av Sveriges premiepensionssparare och varit drivande 
inom ESG på global nivå som universell ägare. 

När jag ser tillbaka på min tid på AP7 tänker jag på alla de 
insatser vi gjort för att uppfylla målsättningen att bidra med ett 
bra förval inom premiepensionen för våra sparare. När vi inledde 
arbetet med AP7 år 2000 uppgick fonden till 15 miljarder kronor. 
När jag nu lämnar fonden har det förvaltade kapitalet vuxit 
till över 900 miljarder kronor. Det jag är mest stolt över är att 
mer än hälften av ökningen har skapats genom vår avkastning. 
En viktig nyckel till den utvecklingen har varit att AP7 kunnat 
rekrytera kompetenta och drivna medarbetare. Jag är oerhört 
tacksam över att ha fått arbeta med så fantastiska kollegor.

Långsiktighet i turbulenta tider
Efter två år med pandemin och stimulerande finans- och 
penning politik kom 2022 att bli året då Ryssland brutalt anföll 
Ukraina – ett krig som inte bara medfört mänskligt lidande utan 
även ökad instabilitet i världen. För kapitalmarknaden har det 
bidragit till en ökad inflationsproblematik som centralbankerna 
nu kämpar aggressivt för att hantera. Dessa utmaningar, i kom-
bination med dystrare ekonomiska utsikter i många länder, har 
försatt oss i ett läge med lågkonjunktur och turbulenta börser. I 
osäkra tider är det viktigt att komma ihåg vikten av långsiktighet 
i pensionssparande. Samt premiepensionens roll att komplettera 
med risk i den allmänna pensionen för att möjliggöra långsiktigt 
högre avkastning. Jag är övertygad om att det även framöver 

Vd-ord
Tack för tjugotvå 
fantastiska år! 
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kommer att finnas en riskpremie för aktier, även om vi måste ha 
realistiska förväntningar om nivån.

När vi gick in i 2022 hade AP7:s tillväxt i genomsnitt varit 15 
procent per år sedan 2010, då AP7 Såfa skapades. Jag konsta-
terade redan i mitt vd-ord ifjol att vi långsiktigt inte kan förvänta 
oss en årlig avkastning på dessa nivåer. 2022 års avkastning 
för AP7 uppgick till –9,5 procent, att jämföra med +32 procent 
2021. Korrigeringarna på världens börser kan i viss mån ses som 
sunda efter flera års kraftig uppgång. Samtidigt konstaterar jag 
att vår strategi med diversifiering har varit framgångsrik under 
detta turbulenta år – både den globala aktiediversifieringen men 
framförallt valutadiversifiering, där dollareffekten har dämpat 
den negativa börsutvecklingen för våra sparare. 

Det internationella intresset för AP7 och premiepensionen har 
varit stort genom åren. Inte minst under 2022 då vi hade glädjen 
att ta emot Tysklands finansminister, Christian Linder, på besök. 
Från tyskt håll ses den svenska premiepensionen som en före-
bild för hur man kan möjliggöra högre pensioner även i Tyskland.

Riskspridning viktigt för avkastning
När vi skapade AP7 Såfa var hävstång det viktigaste verk tyget 
för att uppnå högre avkastning. De senaste åren har vi successivt  
ersatt den med ökad diversifiering. Under 2022 beslöt Riks-
dagen att ge AP7 ytterligare möjlighet att diversifiera vår 
portfölj genom att investera i långsiktiga tillgångsslag såsom 
fastigheter och infrastruktur. På så vis kan vi uppnå ett ännu 
bättre förhållande mellan risk och avkastning. Jag ser det som 
ett mycket bra steg i utvecklingen av AP7 Såfa, en utveckling 
som möjliggörs genom vår långsiktighet och vårt odelade fokus 
på att skapa en bra produkt för premiepensionssparande.

Intensifierat hållbarhetsarbete
Med vårt universella ägande kan vi inte undvika de utmaningar 
världen står inför och som adresseras genom FN:s globala håll-
barhetsmål. Långsiktig hållbarhet är därför ett naturligt ansvar 
för oss som betydande aktör och en förutsättning för att kunna 
uppfylla uppdraget om att skapa en god pension. Jag kan med 
stolthet konstatera att AP7 haft en internationell tätposition 
inom hållbarhet och ägarstyrning med ett fokus på att ta ansvar 
för att uppnå goda effekter i den reala ekonomin och för att de 
globala målen ska uppfyllas. Det är en viktig del av uppdraget 
om man representerar en så stor andel av Sveriges befolkning. 
Under året har vi intensifierat vårt arbete ytterligare, bland  
annat genom den klimathandlingsplan vi lanserat för att bidra  
till nettonollutsläpp senast år 2050. 

Välkomnar ny lagstiftning
Jag välkomnar även att det tydliggjorts att samma lagstiftning 
kring hållbarhet nu gäller för AP7 som för övriga AP-fonder, om 
att förvalta kapitalet på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla 
investeringar och ansvarsfullt ägande. Vi kommer att adressera 
detta ytterligare under 2023, bland annat genom utvecklingen 
av en omställningsportfölj där vi genom investeringar och vår 
roll som ägare bidrar till klimatarbetet. 

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet att under tolv år  
ha fått ansvara för förvaltningen av pensionen åt så många spa-
rare i förvalet. Under kommande år ser jag med trygghet fram 
emot att kunna följa hur AP7 fortsätter att utveckla sin tätposi-
tion kring pensionsförvaltning och hållbarhet.

Richard Gröttheim, Vd AP7

Under konferensen Rights & Responsibilities of Institutional Investors i London 
förde Richard Gröttheim ett ingående samtal med Hillary Clinton om hotet mot 
världens demokratier, kriget i Ukraina samt hennes syn på utmaningarna som 
kvinna i ledande roller.

Tysklands finansminister Christian Lindner tillsammans med tyska ambassadören 
Christina Beinhoff var på besök under hösten för ett intressant samtal om AP7:s 
förvaltning, risktagande, avkastning och ESG-arbete. Besökarna fick med sig 
lärdomar till det tyska pensionssystemet från AP7:s dryga 20 år inom premie-
pensionen. Från vänster till höger: Håkan Tobiasson, riskansvarig AP7,  
Per Frennberg, ordförande AP7, Christian Lindner, Tysklands finansminister,  
Richard Gröttheim, vd AP7, Christina Beinhoff, Tysklands ambassadör i Sverige.

Jag vill tacka för förtroendet att under tolv år ha fått ansvara för förvaltningen  
av pensionen åt så många sparare i förvalet. Under kommande år ser jag med  
trygghet fram emot att kunna följa hur AP7 fortsätter att utveckla sin tätposition  
kring pensionsförvaltning och hållbarhet.
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Detta är AP7 
Sjunde AP-fonden förvaltar förvals alternativet AP7 Såfa 
för de sparare som inte själva väljer fonder. 

LÖN

18,5%2,5%

Den allmänna pensionen
Varje månad betalar arbetsgivare in 18,5 procent 
av lönen (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den 
allmänna pensionen. 2,5 procentenheter går  
till premiepensionen och resterande 16 procent-
enheter till inkomst pensionen.

En del av pensionsavgiften i det allmänna pensionssystemet går 
till premiepension. Premiepensionssystemet administreras av 
Pensionsmyndigheten som i det här sammanhanget fungerar 
som ett fondförsäkringsbolag. 

Vårt uppdrag 
AP7 är en statlig myndighet som sedan premiepensionssyste-
met infördes år 2000 har i uppdrag att förvalta premiepensions-
medel i det statliga förvals alternativet. Som den förvalda basen 
i premiepensionssystemet ger vi spararna ett effektivt och 
ansvarsfullt sparande som ökar deras pension samt bidrar till 
en välfungerande finansmarknad och en hållbar utveckling. Alla 
behöver en pension de kan leva på och förvaltare de kan lita på, 
oavsett inkomst, utbildning eller intresse för ekonomi. 

Vår värdegrund 
Verksamheten ska bedrivas på ett rättssäkert och opartiskt sätt 
med utgångspunkt i lagar och direktiv. I enlighet med den nya 
lagstiftningen om föredömlig förvaltning arbetar vi samordnat 
med övriga AP-fonderna med gemensamma styrdokument 
om vår värdegrund och rapportering av hållbarhetsfrågor. Med 
AP1–AP4 har vi även gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar 
fondmedel inte bör placeras. Utöver det har AP7 ambitionen 
att vara fördömliga i synnerhet inom normutveckling och aktivt 
ägande när det gäller klimat och biologisk mångfald. 

AP7:s arbete med ansvarsfulla investeringar grundas på de 
värde normer som präglar de internationella konventioner Sverige 
undertecknat när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption. Normerna överensstämmer med vår 
myndighetsroll och kan antas spegla värderingarna hos  
den breda befolkningsgrupp som spararna utgör. 

Vår roll som ägare 
AP7 är en universell och långsiktig ägare. Det innebär att vi 
köper aktier brett på de globala aktiemarknaderna och att vi inte 
köper för att sälja. För spararna skapar kombinationen av hög 
diversifiering och låga avgifter värden som gör stor skillnad på 
40–50 års sikt. Förvaltningsstrategin påverkar även ägarstyr-
ningsarbetet.

Med över 900 miljarder kronor investerade i mer än 3 000 
bolag världen över kan AP7 agera som ägare på bred front och 
med ett långsiktigt perspektiv, med hela marknadens bästa för 
ögonen. Vi ska på ett transparent sätt använda alla relevanta 
verktyg för att påverka aktiemarknaden i en hållbar riktning 
samt kontinuerligt utveckla nya kunskaper och metoder. 
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Alla behöver en pension de kan leva på och förvaltare de kan lita på, 
oavsett inkomst, utbildning eller intresse för ekonomi. 

Byggstensfonderna är grunden
2010 avvecklades Premiesparfonden och Premievalsfonden  
och ersattes av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Med de  
två fonderna som utgångspunkt kan AP7 erbjuda spararna  
sex produkter varav AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltnings-
alternativ) är förvalsalternativet. De tre produkterna utöver 
byggstensfonderna är AP7 Offensiv, AP7 Balanserad och AP7 
Försiktig. De är kombinationer av byggstensfonderna för att 
passa sparare som själva vill välja risknivå, men inte fonder på 
fondtorget. Fonderna kan väljas separat på fondtorget och  
kombineras med andra fonder inom premiepensionssystemet. 

  AP7 Aktiefond Huvuddelen av AP7:s förvaltade kapital är 
placerat i AP7 Aktiefond. Strategin i aktiefonden utgår från tre 
centrala delar: global aktieportfölj, diversifiering och riskram-
verk. Den globala aktieportföljen är stommen i fonden, med 
bred geografisk och branschmässig spridning i över 3 000 
aktier kombinerat med finansiella instrument som höjer risk och 
förväntad avkastning. Diversifieringen innebär att AP7 Aktie-
fond effektiviserar och sprider risktagandet genom att investera 
i tillgångar som kompletterar den globala aktieportföljen. För  
att hantera risknivån och skydda kapitalet tar vi även hjälp av  
ett systematiskt riskramverk. Läs mer på sidorna 9–13.

  AP7 Räntefond En mindre del av AP7:s förvaltade kapital 
placeras i räntebärande värdepapper. AP7 Räntefond är en  
lågriskfond som i huvudsak placerar i svenska stats-, bostads- 
och gröna obligationer. 

  AP7 Såfa AP7 Såfa är en färdig fondportfölj som består av 
AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fördelningen mellan fonder-
na är anpassad till spararens ålder. AP7 Såfa passar de som inte 
vill eller kan välja fonder själv. Den som inte gör ett aktivt val för 
sin premiepension får automatiskt sina pengar placerade i AP7 
Såfa. Målet är att ett kontinuerligt sparande i AP7 Såfa under 
hela arbetslivet ska ge en långsiktig överavkastning i förhållande 
till inkomstpensionen på minst 2 procentenheter per år. 

Genom att kombinera byggstensfonderna utifrån spararens 
ålder får AP7 Såfa en profil som anpassar risken till hur långt 
spararen har kvar till sin pensionering. Konkret innebär det  
att spararna har sin pension placerade i aktiefonden upp till och 
med 55 års ålder. Mellan 56 och 75 års ålder flyttas 3–4 procent 
av spar kapitalet årligen över till räntefonden. Efter 75 års ålder 
ligger två tredjedelar av pengarna i räntefonden så länge  
spararen lever. 

Efter 75 års ålder  
ligger två tredjedelar 
av kapitalet i AP7 
Ränte fond resten  
av livet

Från att spararen är 56 år  
flyttas 3–4 procent av  
sparkapitalet årligen över  
till den tryggare räntefonden

67%
Räntefond

33%
Aktiefond

Fram till och  
med spararen  
är 55 år placeras  
pensionen enbart  
i AP7 Aktie fond

AP7 Såfa är premiepensionssystemets förvalsalternativ, vilket innebär att 
sparare som inte själva gör ett fondval automatiskt sparar i AP7 Såfa. 

100%
Aktiefond

Spararens 
ålder 55 år20 år 56 år 75 år

AP7 Såfa anpassar risken successivt efter spararens ålder från och med 56 års ålder. Då ökar andelen räntefond medan andelen aktiefond minskar.

AP7 Såfa

AP7 Aktiefond AP7 Offensiv AP7 Balanserad AP7 Försiktig AP7 Räntefond

HÖG RISK LÅG RISK
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  Genomsnittlig avkastning  
2000–2022 
Kapitalviktad avkastning

AP7:s långsiktiga 
avkastningsmål är en 
överavkastning på minst 
2 procent enheter över 
inkomstpensionen.

AP7 Inkomst pension
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 Avkastning 2000–2022 i procent

Pensionsmyndigheten beräknar på AP7:s uppdrag ett index som 
återspeglar utvecklingen för fonder valbara på Pensionsmyndighetens 
fondtorg, exklusive AP7:s produkter. Indexet inkluderar inte rabatter  
som fonderna lämnar i premiepensionssystemet.

 Avkastning 2022

*  Avkastningen för den genomsnittlige AP7-spararen 2022 var –9,5 procent, med 
majoriteten av spararna i AP7 Såfa. Under samma period var avkastningen i 
genomsnitt för de privata premiepensionsfonderna –15,1 procent. Sedan starten 
hösten 2000 fram till årets slut 2022 var AP7:s avkastning 378 procent, mot-
svarande 7,4 procent i genomsnitt per år i tids viktad avkastning. Under samma 
period har de privata premiepensions fonderna gett 180 procent och 4,8 procent 
i genomsnittlig årsavkastning.  

AP7  
Såfa

5 302 361  
sparare

–9,5%*

AP7  
Aktiefond

148 071 
sparare

–9,9%

AP7  
Räntefond

24 028  
sparare

–5,9%

AP7  
Försiktig

11 208
sparare

–7,1%

AP7  
Balanserad

18 072  
sparare

–7,8%
   AP7 377,9%
    Genomsnittet av de  

privata fonderna 180,0%
–8,8%

AP7  
Offensiv

16 598  
sparare

Sjunde AP-fonden förvaltar fonder för de ändamål som framgår av bestämmelserna  
om premiepension i socialförsäkringsbalken. Förvaltningen ska ske uteslutande i  
pensionsspararnas intresse. Medlen som Sjunde AP-fonden förvaltar ska placeras så  
att långsiktigt hög avkastning uppnås vid den valda risknivån.

Medlen i de fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar ska förvaltas på ett föredömligt  
sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska  
Sjunde AP-fonden fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att  
göra avkall på målet att långsiktigt hög avkastning uppnås vid den valda risknivån.

AP-fondslagen för AP7 från 1 januari 2023

9,8%

3,3%

minst 2%

Ett kontinuerligt sparande i AP7 Såfa under hela arbets-
livet ska ge en långsiktig överavkastning i förhållande  
till inkomstpensionen på minst 2 procentenheter per år.  
Hittills har ambitionen överträffats. Sedan år 2000 har 
den kapitalviktade avkastningen uppgått till i genom-
snitt 9,8 procent per år för AP7, jämfört med inkomst-
pensionens 3,3 procent.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2000192-om-allmanna-pensionsfonder_sfs-2000-192#K5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2000192-om-allmanna-pensionsfonder_sfs-2000-192#K5
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Långsiktighet är grunden
i AP7:s kapitalförvaltning
Inflationsutvecklingen och geopolitiska spänningar satte stor press på världens aktiemarknader under 2022.  
AP7:s kapitalförvaltning gynnades av diversifieringsstrategin och hanterade osäkerheten med stöd av riskramverket. 
Stora framsteg gjordes under året inom integreringen av hållbarhet i förvaltningen. Och i november fattades ett  
riksdagsbeslut som ökar möjligheterna för AP7 att investera i illikvida tillgångsslag från och med 2023. 

Avkastning 2010–2022

  AP7 Aktiefond 415%
   AP7 Räntefond 5,5%
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Marknadsutveckling
Världens aktiemarknader drabbades av ett kraftigt bakslag under 
2022 efter det mycket starka börsåret 2021. Bakom nedgången 
låg framför allt den högre inflationstakten som bland annat drevs 
av tidigare omfattande centralbanksstimulanser och de flaskhal-
sar i logistikkedjorna som uppstod under pandemin. Den ryska 
invasionen av Ukraina i februari förstärkte utvecklingen ytterli-
gare, direkt och indirekt, genom de prisökningar på energi och 
livsmedel som sedan spreds till fler typer av varor och tjänster. 

Utvecklingen fick centralbankerna världen över att genomföra 
kraftiga räntehöjningar för att stävja inflationen, vilket överras-
kade många av marknadens aktörer. Oron för räntehöjningarnas 
effekt på konjunkturen och företagens vinstutveckling ledde till 
stora kursrörelser under året.  

Vid sidan av kriget i Ukraina var även den spända relationen 
mellan USA och Kina i fokus. De geopolitiska spänningarna och 
erfarenheterna från pandemin ledde till diskussioner om hur 
världshandeln påverkas och om globaliseringens framtid. 

”Företag med geografiskt spridd produktion har börjat över väga 
att flytta denna närmare för att korta ner värdekedjan och få ökad 
kontroll”, säger Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef på AP7. 

Tillväxtbolag har haft en lång period av gynnsamma mark-
nadsförhållanden. Men sedan pandemin bröt ut har det inte  
varit lika uppenbart. Värdebolag med stabila resultat har på 
senare tid gynnats mer än under det senaste decenniet. Värde-
ringen av tillväxtbolagens förväntade framtida vinster har även 
sjunkit i takt med räntehöjningarna, vilket relativt sett gynnat 
värdebolag.

”Det har varit positivt för AP7 eftersom vi har reducerat  
exponeringen mot tillväxtbolag något och istället ökat expone-
ringen mot till exempel värdebolag. Det har gett ett gynnsamt 
bidrag relativt till index”, säger Carl Fredrik Pollack, ansvarig  
för hållbarhetsintegration i förvaltning. 

Svag krona bidrog positivt
Aktiefondens avkastning var –9,9 procent, medan avkastningen 

i AP7 Räntefond var –5,9 procent. Att fondernas utveckling var 
likartad är ovanligt då deras riskkaraktärer avsevärt skiljer sig åt. 
Utvecklingen grundade sig på olika fundament.

Räntefonden, som består av obligationer emitterade i svenska 
kronor, sjönk till följd av Riksbankens räntehöjningar. Aktiefonden 
pressades främst av den globala börsoron, men den amerikanska 
dollarns förstärkning mot den svenska kronan gav stöd i och 
med den stora andelen ameri kanska aktier i fonden. 

Diversiferingsportföljen dämpade risknivån i aktiefonden men 
bidrog negativt total sett till resultatet. Innehaven i onoterade 
bolag (private equity) bidrog positivt till avkastningen medan 
riskpremier (aktier utvalda för specifika egenskaper) och  
små bolagsportföljen hade en negativ utveckling.

Syftet med premiepensionen är att genom högre risk möjlig-
göra en högre avkastning jämfört med inkomstpensionen, som 
är den större delen av den statliga allmänna pensionen. Expo-
neringen i inkomstpensionen är framför allt i svenska kronor och 
mot den svenska ekonomin. 

 Långsiktighet och riskspridning

Långsiktighet och diversifiering är två grundpelare i AP7:s 
förvaltningsstrategi. Diversifieringen handlar om risksprid-
ning i flera led. Det sker dels genom investeringar i fler än 
3 000 aktier med bred geografisk och branschmässig sprid-
ning. Dessa innehav kompletteras med ytterligare breddade 
investeringar i tillväxtmarknader, småbolag, riskpremier och 
i tillgångsslag såsom onoterade aktier (private equity).  
Från 1 januari 2023 kan AP7 även investera i illikvida till-
gångsslag, såsom fastigheter och infrastruktur. 

Diversifiering sker även ur ett tidsperspektiv då nytt premie-
pensionskapital avsätts varje år vilket sprider investeringar-
na, och därmed risken, över hela arbets livet. Risknivån i AP7 
Såfa justeras även utifrån spararens ålder – från en större 
andel i aktier och därmed högre risk för de yngre, till ökad 
trygghet i takt med att pensionen närmar sig.
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Obligationerna ger en något högre avkastning än svenska stats-
obligationer, bland annat då de inte är lika likvida. 

”Styrkan ligger i vår långsiktighet. Tidigare har vi haft svenska 
statsobligationer med väldigt hög likviditet som därmed är 
dyrare. Därför har skiftet till internationella obligationer varit bra 
för oss samtidigt som det är gynnsamt att det är gröna obliga-
tioner”, säger Pontus von Essen, ansvarig för strategi på AP7. 

Första investeringen i omställningsportföljen
Klimathandlingsplanen har även legat till grund för den omställ-
ningsportfölj som börjat ta form under 2022 med den första 
investeringen gjordes i december. Portföljen speglar AP7:s åtag-
ande att växla upp klimatarbetet i aktieportföljen. Sett till AP7:s 
globala aktieportfölj på över 3 000 bolag handlar det om att öka 
innehaven i vissa bolag jämfört med index. 

”Sannolikt kan vi göra större nytta som aktiv ägare i ett bolag 
med höga utsläpp som har en längre omställning framför sig, än 
i ett bolag som redan är bäst i klassen. Det handlar om att vikta 
upp ett antal bolag i portföljen och lägga extra stort fokus på 
dem, både genom ökade investeringar och aktiv ägarstyrning”, 
säger Carl Fredrik Pollack.

Ambitionen är att uppnå realekonomiska effekter genom 
globalt minskade utsläpp. När förvaltarna söker efter bolag 
till portföljen tittar de därför främst efter de som har störst 

möjlighet och som även har viljan att ställa om sin verksamhet i 
enlighet med klimatmålen.

”Det finns många bolag som behöver genomföra en stor 
omställning och att detta kommer att ske under lång tid”, säger 
Carl Fredrik Pollack. 

Ny lag möjliggör ökad diversifiering
I november fattade riksdagen beslut om nya regler som ger 
AP7 möjlighet att placera i så kallade illikvida eller alternativa 
tillgångar, såsom fastigheter och infrastruktur, utöver de investe-
ringar i private equity som AP7 gjort under 20 år. Lagändringen 
trädde i kraft 1 januari 2023 och gränsen för hur mycket AP7  
får investera i onoterade tillgångar ökar från 10 till 20 procent.

Investeringar i fler än 3 000 aktier  
med bred geografisk och  
branschmässig spridning

”Det AP7 Såfa tillför med AP7 Aktiefond är en diversifiering ut i 
andra delar av världen, inklusive en exponering i dollar. Det ger 
pensionssparandet som helhet en bättre sammansättning. Det 
märks tydligt under ett år som detta när volatiliteten är hög. Då blir 
nedgången i aktiefonden inte lika markant”, säger Ingrid Albinsson.
 
Uppfyllt mål om 10 procent gröna obligationer 
För AP7 Räntefond, vars uppgift är att stabilisera risken och  
trygga avkastningen i AP7 Såfa, uppgick avkastningen till -5,9 
procent. Den kraftiga ränteuppgången ledde till exceptionella 
nedgångar i värderingen av obligationer med längre löptid. AP7 
Räntefond har dock en relativt kort löptid, så kallad duration, på 
sina räntepapper på cirka tre år.

Den klimathandlingsplan som antogs under 2022 innebär en 
tydligt ökad ambitionsnivå för hur AP7 ska bidra till nettonoll-
utsläpp och vilken roll kapitalförvaltningen har. I linje med hand-
lingsplanen ökade AP7 under året andelen gröna obligationer i 
fonden, det vill säga obligationer där kapitalet är öronmärkt för 
olika miljöprojekt. Målet att denna andel ska utgöra 10 procent 
2022 uppnåddes och siktet är inställt på att öka andelen till 50 
procent år 2025.  

Investeringarna gjordes i obligationer med hög kreditvärdig-
het utgivna av överstatliga organisationer, såsom Världsbanken 
och Europeiska Investeringsbanken, samt vissa stats ägda bolag. 

 Kategorier i AP7 Räntefond

  Bostadsobligationer 79%

  Kommuner 9%

   Överstatliga  
organisationer 7%

  Svenska staten 4%

  Statligt ägda bolag 1%

Investeringarna i gröna  
obligationer ökade under  

2022 till 9,2 miljarder kronor, 
motsvarande 10 procent  

av AP7 Räntefond.
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För att sprida och effektivisera risktagandet  
investerar AP7 Aktiefond i tillgångsslag  

och investeringsstrategier som kompletterar  
urvalet i globalportföljen. Investeringar sker  

till exempel i onoterade bolag (private equity), 
mindre bolag och tillväxtmarknader, och  

genom så kallade faktorriskpremier i aktier  
med särskilda egenskaper.

DIVERSIFIERING

 Strategin i AP7 Aktiefond

AP7 Aktiefond är en diversifierad globalfond med riskhöjande inslag och tydlig hållbarhetsprofil. 

GLOBALPORTFÖLJ RISKRAMVERK
Bred geografisk och branschmässig  

spridning i cirka 3 000 aktier världen  
över, kombinerat med aktierelaterade  
finansiella instrument som höjer risken  

och den förväntade avkastningen.

För att anpassa den totala  
risknivån i fonden över tid används  

ett systematiskt riskramverk.  
Ramverket hanterar risker i  
aktieportföljen och skyddar  

kapitalet, främst från effekten av  
extrema nedgångar på  

aktiemarknaden.

”Som pensionsfond har vi en lång investeringshorisont och 
den här typen av mer långsiktiga tillgångar passar oss bra. De 
rör sig också på ett annat sätt än aktier vilket skapar stabilitet 
i portföljen. Det ger bättre riskspridning och möjliggör högre 
avkastning över tid. På så vis utgår vi från AP7 Såfas unika för-
utsättningar inom premiepensionen”, säger Per Olofsson, vice  
kapitalförvaltningschef och chef för alternativa investeringar. 

Investeringarna kommer att ske successivt under flera år 
och med en bred geografisk spridning. Investeringar i illikvida 
tillgångar rimmar även väl med AP7:s hållbarhetsambitioner. 
Det finns ett stort behov av kapital för att bygga hållbara fast-
igheter och utveckla hållbar infrastruktur. Liksom i resten av 
portföljen kommer AP7 att vara en aktiv ägare även inom de 
onoterade tillgångarna med ambitionen att påverka markna-
den i en mer före dömligt hållbar riktning, men tillvägagångs-
sätten kan se olika ut.

”Inom våra private equity-investeringar har vi de senaste  
nio åren bedrivit ett dedikerat hållbarhetsarbete som vi sett  
flyttat branschen i rätt riktning tillsammans med våra sam-
arbetspartner HarbourVest, Adams Street, Hamilton Lane  
och LGT”, säger Per Olofsson.

Private equity kommer att utgöra en fortsatt relativt stor  
andel av de onoterade tillgångarna, medan tillgångarna i  
fastigheter och infrastruktur kommer att fyllas på successivt  
utifrån de möjligheter som uppstår i marknaden. 

Ser volatil marknad framöver
För AP7 som pensionsförvaltare är långsiktighet grunden i 
investeringsfilosofin. Kortsiktiga marknadshändelser hanteras 
inom ramen för riskramverket, något som fungerade väldigt väl 
under pandemin. Inför 2023 har marknaden flera osäkerhets-
faktorer att ta hänsyn till – bland annat fortsatta geopolitiska 

spänningar, inflationsutvecklingen och det faktum att världen 
sannolikt står inför en lågkonjunktur.  

”När vi gick in i 2022 hade aktiemarknaden stigit med över  
30 procent året dessförinnan. Även om värderingarna har 
kommit ner finns det utrymme för fortsatt turbulens med all 
osäkerhet som råder. Mot den bakgrunden bibehåller vi en för 
AP7 lägre risknivå än normalt i portföljen. I investeringsfilosofin 
har vi ingen ambition att tajma marknaden, utan vår portfölj är 
skapad för att hantera en varierande marknadsutveckling över 
lång tid. Vi kommer att fortsätta arbetet med diversifieringen för 
att bygga en ännu mer motståndskraftig portfölj i dessa volatila 
marknader”, avslutar Ingrid Albinsson. 
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Från 1 januari 2023 kan AP7 även 
investera i illikvida tillgångsslag,  
såsom fastigheter och infrastruktur. 

Syd- & 
Central-
amerika 1%

Europa  
16%

Afrika &  
Mellanöstern 2%

Asien inkl. Japan 19%

Australien &  
Nya Zeeland 2%

Nord- 
amerika  
60%

 Sektorer i AP7 Aktiefond

  Informationsteknik 21%

  Finans 16%

  Hälsovård 13%

  Sällanköpsvaror 11%

  Industrivaror 9%

  Dagligvaror 8%

  Teleoperatörer 7%

  Material 5%

  Energi 4%

  Kraftförsörjning 3%

  Fastighet 3%

De dominerande sektorerna och regionerna i AP7 Aktiefond beror på deras globala marknads -
vikt. De amerikanska börserna dominerar AP7 Aktiefond, där 60 procent av fondens innehav  
är investerat, detta på grund av marknadens storlek i globala index. Informationsteknik är av  
samma anledning den största sektorn.

  Bidrag till avkastningen i AP7 Aktiefond

Aktiefonden minskade med –9,9 procent under 2022. Majoriteten av kapitalet  
i aktiefonden är investerat i Globalportföljen med global indexexponering vilket 
hade störst effekt på avkastningen. Av aktie fondens diversifierande inslag bidrog 
private equity med en positiv utveckling till skillnad från småbolag och risk-
premier. Alternativa strategier, som bland annat inkluderar gröna aktie mandat, 
summerade till en nettonoll avkastning.

  Regioner i AP7 Aktiefond

Private  
equity

(onoterade  
bolag)

0,3%
Småbolag

–0,8%

Risk- 
premier

–0,8%

Alternativa 
strategier 

0,0%
Global  

exponering

–8,5% –9,9%

Total  
avkastning  

2022
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AP7:s roll för en hållbar utveckling
Med utgångspunkt i AP7:s uppdrag och investeringsfilosofi, bidrar vi till en hållbar utveckling 
framför allt som pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare. I samverkan med andra investerare 
tar vi fram normer, riktlinjer och ståndpunkter för ett ansvarsfullt ägande.

AP7:s löfte till spararna är att skapa god avkastning på ett 
ansvarsfullt sätt. Hela AP7:s förvaltade kapital omfattas av krav 
på ansvarsfull förvaltning baserat på normer för mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. 

Som långsiktig och global investerare gör AP7 störst nytta 
genom att vara en aktiv ägare och genom att investera i bolag 
som erbjuder lösningar på hållbarhetsutmaningar. Tillsammans 
med andra investerare påverkar vi bolag och utvecklar normer 
för att åstadkomma verkliga effekter i samhället. I linje med den 
nya lagstiftningen om föredömlig förvaltning samordnar vi vårt 
arbete med de övriga AP-fonderna. 

Klimatet är en av de mest angelägna hållbarhetsfrågorna i vår 
tid. AP7 har därför ambitionen att arbeta fördömligt i synnerhet 
inom normutveckling och aktivt ägande när det gäller klimat 
och biologisk mångfald. Vi gör särskilda ansträngningar med 
det övergripande målet att de globala utsläppen ska minska. Läs 
mer om vår klimathandlingsplan och våra mål, samt synen på 
riskerna kopplat till klimatfrågan på sidorna 16–19.

AP7 som pådrivare
Med en diversifierad och global portfölj kan AP7 agera som aktiv 
ägare på bred front och med ett långsiktigt perspektiv. Vår am-
bition är att genom aktiv ägarstyrning, i samarbete med andra 
investerare som delar våra värderingar, bidra till lösningar på 
problem. På så sätt tillvaratar AP7 både nuvarande och framtida 
sparares finansiella intressen. I vår ägarstyrning kombinerar vi 
olika metoder för påverkan: dialog, röstning vid bolagsstämmor, 
rättsprocesser och svartlistning. Läs mer på sidorna 20–23.

AP7 som möjliggörare
Som investerare kan vi investera i verksamheter som bidrar med 
lösningar på olika hållbarhetsutmaningar, exempelvis företag 
inriktade på klimatinnovationer. Vi har gröna mandat i samtliga 
tillgångsslag och till år 2025 ska vi ha fördubblat andelen gröna 
investeringar jämfört med 2020. AP7 hade vid årsskiftet gröna 
mandat om totalt 3,2 miljarder kronor hos fondförvaltarna KBI 
Global Inves tors och Impax Asset Management, samt 9,2 mil-
jarder kronor investerade i gröna obligationer och 1,5 miljarder 
kronor i gröna investeringar i onoterade bolag.

AP7 som kunskapsspridare
I rollen som kunskapsspridare arbetar vi för att utveckla och 
sprida kunskap och sammanföra samhällsaktörer i ett offentligt 
samtal om hållbarhetsfrågor. Vi vill verka för det konstruk-
tiva samtalet mellan beslutsfattare, näringsliv, experter och 
inves terare. I den mån vi har möjlighet vill vi också bidra till att 
över brygga gapet mellan forskning och praxis inom hållbara 
investeringar. Läs mer på sidan 28.

Genom våra temaarbeten fördjupar vi oss inom olika områden 
som har en koppling till våra hållbarhetsmål och samverkar med 
andra aktörer som är verksamma och har kunskap inom områ-
det. Läs mer om våra pågående temaarbeten på sidorna 24–27.

AP7:s hållbarhetsarbete syftar till att  
uppnå förändringar i realekonomin.

    AP7:s perspektiv som universell långsiktig  
ägare präglar vårt hållbarhetsarbete.

    AP7 arbetar med flera integrerade metoder  
för påverkan. Främst kombinationer av dialog,  
röstning, rättsprocesser och svartlistning.

    AP7 bedriver en hållbar normutveckling i  
samarbete med andra globala investerare.

    AP7 utgår från ett vetenskapligt  
förhållnings sätt.



AP7  Års- och hållbarhetsredovisning 2022   15

VERKSAMHETEN ANSVARSFULLT ÄGANDE ORGANISATION HÅLLBARHETSINFORMATION ÅRSREDOVISNING & ÅRSBERÄTTELSER

Hållbarhetsmål
Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på de normer som speglas i Global Compacts tio principer och FN:s Agenda 2030. Dessa normer 
genomsyrar även våra hållbarhetsmål. Klimatomställ ningen är en av de mest angelägna hållbarhetsfrågorna. Under 2022 har vi utvecklat 
en klimat handlingsplan som beskriver hur vi ska bidra till globala nettonollutsläpp 2050. Läs mer på sidorna 16–19.

MÅL: Bidra till en trygg pension Uppföljning

Ett kontinuerligt sparande i förvalsalterna-
tivet ska ge en långsiktig överavkastning om 
minst 2 procentenheter per år i förhållande till 
inkomstpensionen.

Sedan 2000 har den kapitalviktade avkastningen i genomsnitt  
uppgått till 9,8 procent per år, jämfört med inkomstpensionens  
utveckling på 3,3 procent per år.

MÅL: Vara en aktiv ägare Uppföljning

AP7 ska agera som aktiv ägare och påverka 
bolagen i en hållbar riktning.

Fonden ska rösta vid minst 95 procent av 
bolagsstämmorna i aktieportföljen.

AP7 röstade vid 4 523 av 4 578 möjliga bolagsstämmor (99 procent).

AP7 bedrev dialog med 110 bolag om totalt 138 fall av verifierade eller 
potentiella normkränkningar. Vi förde dialog med ett femtiotal bolag 
inom ramen för vårt temaarbete, samt stöttade dialog med 160 bolag 
inom CA100+.

AP7 hade svartlistat totalt 104 bolag i slutet av 2022.

Tillsammans med andra institutionella investerare hade AP7 vid 
utgången av året 18 pågående rättsprocesser.

MÅL: Ägarstyrning för klimatomställning Uppföljning

År 2025 ska alla prioriterade bolag* i AP7:s 
portfölj vara föremål för fördjupat aktivt  
ägande för att nå nettonollutsläpp till 2050.

Under 2022 var 69 procent av de prioriterade bolagen föremål för 
fördjupat aktivt ägande.

År 2025 ska minst 50 procent av de priorite-
rade bolagen* i AP7:s portfölj bedriva ett 
trovärdigt omställningsarbete.

Under 2022 bedrev 26 procent av de prioriterade bolagen ett  
trovärdigt omställningsarbete.

År 2025 ska 3 av 4 portföljbolag inom energi-
sektorn ha nått nivå 3 eller högre i TPI:s  
bedömning av Management Quality.** 

77 procent av portföljbolagen inom energisektorn nådde nivå 3 eller 
högre (jämfört med 62 procent basåret 2020). Målet är därmed 
uppfyllt i förtid.

MÅL: Investeringar Uppföljning

AP7 ska ha gröna mandat i samtliga  
investerade tillgångsslag.

År 2025 ska andelen gröna investeringar ha  
fördubblats jämfört med 2020.

Gröna obligationer: 9,2 mdr kr (2,0 mdr kr 2021)
Grönt mandat i listade aktier: 3,2 mdr kr (3,4 mdr kr 2021)
Gröna investeringar i onoterade bolag: 1,5 mdr kr (1,6 mdr kr 2021)

AP7:s omställningsmandat ska utgöra  
10 procent av aktiefonden till 2025. Den första 
investeringen ska ske under 2022.

Den första investeringen genomfördes under 2022.

Fördubbla andelen gröna obligationer  
under 2022 och öka den till 50 procent av 
räntefonden till 2025.

Andelen gröna obligationer i räntefonden ökade med 7,9 procent-
enheter under 2022 och uppgick till 10 procent av räntefonden jämfört 
med 2,1 procent 2021.

MÅL: Etablera hållbara normer Uppföljning

AP7 ska vara med och driva hållbar norm-
utveckling och ägarstyrning i nationella  
och internationella forum.

Under 2022 var AP7 aktiv medlem i CA100+, Ceres, GISD, ICGN, IIGCC, 
SISD, Swesif, TNFD och TPI.

AP7 ingår i styrgruppen för TNFD som ska ta fram ett riskramverk  
med fokus på natur och biologisk mångfald.

Sedan 2016 har AP7 utvecklat och tillämpat metodutveckling och  
definitionen av vad som utgör en kränkning av Parisavtalet. Utveck-
lingen har fortsatt under 2022.

Under 2022 lanserade vi tillsammans med investerare över hela 
världen en global standard för ansvarsfull klimatlobbying. Läs mer på 
sidan 17.

MÅL: Bidra till ökad kunskap Uppföljning

AP7 ska sprida kunskap om hållbara investe-
ringar och ägarstyrning.

Temaarbetet om hållbar effektmätning avslutades genom publicering 
av rapport och samtal kring ämnet, se mer på sidan 24.

Vi för löpande dialog med forskare och har under året deltagit i ett 
Vinnovafinansierat forskningssamarbete med forskare Emma Sjöström 
vid HHS i Stockholm, "Voting for climate change: integrating climate in 
corporate governance."

AP7 producerar Ägarpodden. Diskussioner med forskare och fond-
bolag om strategier för hållbarhet och ansvarstagande, se sidan 28.

*    Bolag med störst klimatpåverkan.
**  Management Quality score bedömer hur väl ett företag hanterar klimatrisker och möjligheter på en femgradig skala från 0–4. 

Nivå 3 betecknar ett företag som integrerat klimatfrågan i sitt beslutsfattande och nivå 4 ett företag som tagit ett helhets-
grepp om sin klimatpåverkan ur ett strategiskt perspektiv.
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AP7:s klimatarbete
Vårt klimatarbete syftar till att driva på en omställning av ekonomin genom aktiv  
ägarstyrning och investeringar i verksamheter som bidrar till minskade klimatrisker.

Aktiv och fokuserad ägarstyrning
Klimatet är en av AP7:s fokusfrågor och vi driver aktivt på för 
en implementering av Paris avtalet i samtliga ägarstyrningspro-
cesser. Vi tror att vi kan göra störst nytta för klimatet genom att 
verka för att bolagen ställer om sina verksamheter och minskar 
utsläppen.

Vi arbetar effektivt genom att prioritera de mest klimatpå-
verkande bolagen i våra dialoger. Trots att vår portfölj består av 
tusentals bolag är det endast ett par hundra som står för den 
absoluta största klimatpåverkan. Dessa bolag är prioriterade i 
vår ägarstyrning då ett av målen i klimathandlingsplanen är att 
vi ska bedriva fördjupat aktivt ägande med inriktning på bolag 
med stor klimatpåverkan. Ett annat är att andelen bolag i vår 
portfölj som bedriver ett trovärdigt omställningsarbete i linje 
med Parisavtalet ska öka kontinuerligt.

Vid bolagsstämmor röstar vi oftast för klimatförslag och 

AP7:s långsiktiga uppdrag, att skapa god avkastning åt våra 
sparare, är beroende av implementeringen av Parisavtalet och 
att den globala marknaden har en långsiktigt hållbar utveckling.
Som universell, långsiktig ägare och statlig pensionsfond har 
AP7 större möjligheter än många andra investerare att arbeta 
med normer och metodutveckling för marknaden, och förmå 
bolag världen över att implementera dessa. Utöver att påverka 
genom vårt ägande kan vi även bidra till finansiering av klimat-
lösningar.

För att bidra till att nå nettonollutsläpp till år 2050 antog AP7 
under året en klimathandlingsplan. Planen tar avstamp i IPCC:s 
scenarier samt IEA:s Net Zero Roadmap 2050 som visar hur 
energisektorn, som står för tre fjärdedelar av dagens växthus-
gasutsläpp, ska nå nettonollutsläpp till 2050. Planen omfattar 
mål för bland annat AP7:s aktiva ägande och investeringar och 
finns tillgänglig för nedladdning på ap7.se.

KLIMATHANDLINGSPLAN

AP7 publicerade under året sin handlingsplan för att bidra till 
att nå nettonollutsläpp globalt senast 2050. 

Med klimathandlingsplanen vill vi tydliggöra vår avsikt att vara 
en positiv kraft för att nå nettonollutsläpp till år 2050 och beskri-
va hur vi kommer att gå tillväga. Med ett ägande i mer än 3 000 
bolag världen över är AP7:s klimatrisker i stort desamma som 
klimatriskerna i den samlade globala ekonomin. Därför ligger 
en förändring i vårt intresse som leder till minskade klimatrisker 
i realekonomin och inte enbart i vår portfölj. Planen omfattar 
bland annat ett antal tidsatta mål för AP7:s aktiva ägande och 
investeringar. Som en del i klimathandlingsplanen har vi bland 
annat kartlagt andelen bolag med 
trovärdiga omställningsplaner i 
portföljen och tagit fram en plan 
för att öka denna andel genom 
investeringar samt ägarstyrning. 
Klimathandlingsplanen tar avstamp 
i FN:s klimatpanel IPCC:s scenarier 
och det internationella energirådet 
IEA:s färdplan Net Zero Roadmap 
2050. Den kommer att utvecklas 
löpande.   Läs mer i vår  
Klimathandlingsplan.

röstar emot styrelsen i bolag som underpresterar i klimatfrågor. 
Vi lägger även egna aktieägarförslag. På ap7.se redovisar vi hur 
vi röstat vid samtliga stämmor.

Genom att inkludera Parisavtalet i normgranskningen är vi 
med och definierar gränserna för ett acceptabelt agerande i 
klimatfrågan. Genom svartlistningsprocessen utesluter vi bolag 
som agerar i strid med Parisavtalet och 2020 utökade vi svart-
listningen till att omfatta bolag som fortsätter att expandera sin 
fossila verksamhet inom kolindustrin. 

https://www.ap7.se/hallbarhet/ap7s-klimathandlingsplan/
https://www.ap7.se/hallbarhet/ap7s-klimathandlingsplan/
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Under 2022 skärpte vi svartlistningskraven på fossilbolag ytter-
ligare, och svartlistar nu kolbolag som inte uppvisar trovärdiga 
omställningsplaner och även oljebolag som inte har för avsikt att 
avveckla sin oljesandsverksamhet. 

Samarbete ger ökat genomslag
Samverkan med andra investerare med liknande ambitioner, 
exempelvis inom ramen för investerarsamarbetet CA100+, är en 
förutsättning för att nå framgång i arbetet med att påverka och 
stödja bolagen att anpassa sina verksamheter till Parisavtalet. 
Under 2022 lanserade vi tillsammans med investerare över hela 
världen en global standard för rapportering och bedömning av 
företags klimatlobbying.

Inom ramen för temaarbetet Klimatomställning som avsluta-
des 2022 har vi under tre års tid utvärderat hur vi kan utveckla 
vårt inflytande och våra ägarstyrningsverktyg för att få ökat 
genomslag. I arbetet har vi haft fokus på de bolag i vår portfölj 
som har störst klimatpåverkan. Läs mer på sidan 27.

Finansiering av klimatlösningar
Den systemförändring vi står inför kräver innovationer och 
investeringar inom alla sektorer. I AP7:s aktiva förvaltning nyttjar 
vi möjligheten att finansiera verksamheter som är inriktade på 
innovationer och lösningar på klimatproblemet. Samtidigt som 
det bidrar till klimatomställningen ökar vi vår exponering mot 
verksamheter som kan gynnas av omställningen till en fossilfri 
ekonomi.

AP7 har så kallade gröna mandat i förvaltningen av samtliga 
tillgångsslag (aktier, räntor och onoterade aktier). Vid årets slut 
uppgick det totala värdet till 13,8 miljarder kronor. Under året 
ökade vi investeringarna i gröna obligationer till 9,2 miljarder 
kronor. 1,5 miljarder kronor av vårt onoterade kapital utgörs av 
cleantech (miljöteknik). AP7 har även två gröna investerings-
mandat i noterade aktier om totalt 3,2 miljarder kronor.

KLIMATRÖSTNING 
AP7 röstar vid över 4 000 bolagsstämmor varje år och så gott 
som alltid för förslag om förbättrad klimatstrategi eller rappor-
tering. Under 2022 skärpte vi vår röstningspolicy för bolag inom 
CA100+. Dessutom har vi identifierat företag som underpreste-
rar i TPI:s Management Quality score. Under 2022 har AP7 inlett 
en särskild dialog med 23 bolag med bristande ambitioner när 
det gäller klimatutsläpp och rapportering. I dialogerna har vi 
gett uttryck för vårt missnöje i såväl ord som handling genom 
att rösta emot styrelseledamöter eller mot godkännandet av 
bolagets årsredovisning.

Vid energibolaget ConocoPhillips stämma i maj 2022 röstade 
AP7 emot styrelsen på sju agendapunkter. Bland annat röstade 
vi för att bolaget ska anta och rapportera ett mål för minskade 
växthusgasutsläpp och redovisa bolagets klimatlobbying. AP7 
röstade även emot två styrelseledamöter som en signal för 
behovet att stärka hanteringen av bolagets klimatrisker.

  Läs mer i vår röstningsdatabas.

Läs mer  
i vår klimat-

handlingsplan

NY GLOBAL POLICY FÖR KLIMATLOBBYING 
AP7 har sedan 2015 verkat för ansvarsfull klimatlobbying i syfte 
att förhindra att effektiv klimatlagstiftning förhalas och stoppas 
av företagens näringslivsorganisationer. Eftersom Parisavtalet  
förutsätter skärpt nationell klimatlagstiftning utgör systematisk 
anti-klimatlobbying ett avgörande hinder för att målen i avtalet ska 
uppnås. Resultatet av vårt mångåriga arbete kröntes i mars 2022 
med lanseringen av en global standard för ansvarsfull klimatlobby-
ing som ger företag en konkret uppfattning om vad ägare förväntar 
sig och följer upp. I september 2022 hade 56 av världens största 
utsläppsföretag publicerat rapporter där de på ett transparent  
sätt redovisar och följer upp sin klimatlobbying.  

  Läs mer på climate-lobbying.com.

Rio Tinto

Rio Tinto var ett av de 
första företagen AP7  
engagerade sig i när det 
gäller klimatlobbying. När 
dialogen inleddes 2017 var 
bolaget inte samarbetsvil-
ligt och året därpå lade vi 
därför en aktieägarmotion 
på bolagets årsstämma. Sedan dess har Rio Tinto ändrat stånd-
punkt och och redogör nu årligen för sin klimatlobbying. 2022 tog 
Rio Tinto ytterligare ett steg och lämnade en av organisationerna de 
var medlemmar i.    Läs mer hos Reuters.

Klimatet är en av AP7:s fokusfrågor och vi driver i samtliga ägarstyrnings -
processer aktivt på för en implementering av Parisavtalet.

AP7:S KLIMATRELATERADE MÅL
AP7 har skrivit under Net Zero Asset Owner Commitment inom 
Paris Aligned Investment Initiative. Inom ramen för åtagandet 
kommer vi att arbeta aktivt för att våra portföljbolag når netto - 
noll utsläpp till år 2050.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR AKTIVT ÄGANDE

Aktivitetsmål:  
– 2025 ska 100 procent av de prioriterade  
bolagen* i vår portfölj vara föremål för för-
djupat aktivt ägande utöver röstning. Under 
2022 uppgick nivån till 69 procent.

Resultatmål:  
– 2025 ska minst 50 procent av de prioriterade bolagen*  
bedriva ett trovärdigt omställningsarbete. Under 2022 uppgick 
nivån till 26 procent.  

– 2025 ska tre av fyra portföljbolag inom energi  sektorn ha nått 
nivå 3 eller högre i TPI:s bedömning av Management Quality.  
Målet uppnådes i förtid 2022. * Bolag med störst klimatpåverkan. 

https://vds.issgovernance.com/vds/#/ODA0Ng==
https://www.ap7.se/hallbarhet/ap7s-klimathandlingsplan/
https://climate-lobbying.com/
https://www.reuters.com/business/energy/australias-rio-tinto-exits-state-mining-lobby-amid-climate-rift-2022-04-14/
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AP7:s klimatrisker

AP7:s förvaltade kapital uppgår till 900 miljarder kronor och 
som ansvarsfull ägare måste vi ha överblick över och analysera 
hur våra investeringar påverkas av olika risker kopplat till bland 
annat klimatförändringar, biologisk mångfald, mänskliga rättig-
heter och korruption. Vi hanterar dessa risker inom ramen för 
vårt ägarstyrnings arbete som presenteras på sidan 20. 

Klimatrisker
De risker klimatförändringarna medför brukar delas in i två 
huvud sakliga kategorier: fysiska risker och omställningsrisker.

Fysiska risker
En av de största riskerna för att vi ska misslyckas med uppdra-
get att skapa god avkastning och ge våra sparare goda pensio-
ner, är att världen inte lyckas begränsa temperaturökningen till 
1,5 grader. Detta eftersom de ekonomiska värden som riskerar 
att gå om intet vid ett sådant scenario är mycket stora. De 
fysiska riskerna är sådana som följer av stigande global medel-
temperatur, stigande havsnivåer och extremväder.

Omställningsrisker
Omställningsrisker följer av övergången till ett koldioxidsnålt 
samhälle med ändrade attityder och konsumtionsmönster, 
där nya produkter ersätter gamla och klimatpolitiken skärps. 
Omställningsrisken räknas som en finansiell risk då värdet på 
vissa företag minskar, exempelvis när åtgärder vidtas för att fasa 
ut fossila bränslen ur ekonomin. Samtidigt ökar värdet på andra 
företag som utvecklar eller tillämpar ny teknik som bidrar till att 
möjliggöra omställningen.

I omställningen kommer vissa företag i AP7:s portfölj att gyn-
nas medan andra missgynnas. Eftersom vi investerar i ett stort 
antal företag i olika branscher och länder minskar våra sparares 
exponering mot riskerna kopplat till varje enskilt företag. Då vår 
svartlistningsprocess utesluter bolag som agerar i strid med 
Parisavtalet, bland annat bolag som expanderar sin fossilverk-
samhet och inte har trovärdiga omställningsplaner, bedömer 
vi att vår exponering mot omställningsrisker är lägre än den 
exponering vårt jämförelseindex har.

Klimatscenarioanalys
AP7:s har genomfört en klimatscenarioanalys som utgår ifrån  
tre huvudsakliga scenarier för den globala uppvärmningen och 
dess effekter på olika tillgångsslag: 

1.  en ordnad anpassning till Parisavtalet
2. en oordnad anpassning till Parisavtalet
3. en misslyckad anpassning till Parisavtalet

Effekterna vid en ordnad respektive oordnad omställning kom-
mer att variera för olika tillgångsslag, branscher och bolag efter-
som de politiska besluten leder till olika omställnings effekter och 
fysiska effekter i realekonomin. I det tredje scenariot, där ingen 
anpassning sker, blir omställningseffekterna begränsade, men 

Med ett stort och brett globalt ägande, spritt över alla branscher och regioner, är 
AP7:s hållbarhetsrisker i stort desamma som i den samlade globala ekonomin.

detta scenario medför däremot stora negativa fysiska konse-
kvenser för den globala ekonomin som helhet.

Scenarioanalyser är förenklingar av verkligheten men de ger 
en indikation om framtiden som kan ligga till grund för beslut. 
Stora pensionsbolag och kapitalägare med diversifierat globalt 
ägande, universella ägare, är exponerade mot den globala eko-
nomin och har därmed svårt att undkomma omställningsrisker 
om världsekonomin pressas av de fysiska riskerna med klimat-
förändringar. Att tillsammans med andra investerare vara aktiva 
ägare och påverka företag på hela marknaden att ställa om är 
därför vårt främsta bidrag för att uppnå klimat målen och hante-
ra riskerna.   Läs mer i klimathandlingsplanen på ap7.se. 

Klimatrapportering ger stöd för beslut
Transparent rapportering från företag om deras klimatrelate-
rade risker och möjligheter utgör ett viktigt underlag både i 
våra investeringsbeslut och i dialogen med bolagen. Ramverket 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) är 
vägledande för hur företag ska identifiera och redovisa sina 
klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Genom att 
rapportera i enlighet med ramverket ökar bolagens förståelse 
för sin klimatpåverkan och hur de kan hantera den. AP7 stödjer 
TCFD och arbetar för ökad transparens från våra portföljbolag.

AP7 mäter koldioxidavtrycket
Som en del i AP7:s bredare klimatarbete mäter och redovisar  
vi det samlade koldioxidavtrycket för vår aktiefond. Koldioxid-
avtrycket ger en uppfattning om utsläppen från portföljbolagen 
i fonden. Koldioxid avtrycket utgör ett av flera underlag när vi 
prioriterar företag för fördjupat aktivt ägande, varvid bolag som 
tillsammans utgör 70 procent av koldioxidavtrycket i vår portfölj 
ingår bland de bolag vi prioriterar i vår ägarstyrning.

Målet med AP7:s klimatarbete är att bolagen vi äger ska  

https://www.ap7.se/hallbarhet/ap7s-klimathandlingsplan/
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minska sina utsläpp. Portföljavtrycket kan ses som en indikator 
på utsläppsförändringar. Samtidigt påverkas portföljavtryck-
et även av innehavsförändringar, vilket i sig inte har någon 
påverkan på de verkliga utsläppen. Därför redovisas den totala 
förändringen nedbrutet på utsläppsförändringar och innehavs-
förändringar. 

I tabellen nedan framgår att utsläppen från bolagen i AP7:s 
portfölj sammantaget har ökat under 2022. Förändringar i bola-
gens utsläpp bidrog till ökade utsläpp med 6,2 procentenheter, 
medan innehavsförändringar i portföljen minskade fondens 
fotavtryck med 1,7 procentenheter.

AP7:s innehav inom kraftförsörjning och i materialindustrin 
står för den största andelen av utsläppen. En förutsättning för 
att vi globalt ska klara 1,5-gradersmålet är att bolagen anpassar 
sin verksamhet till Parisavtalet.  

AP7 genomför årligen en scenarioanalys över hur portfölj-
bolagens utsläpp skulle se ut och förhålla sig till Parisavtalet  
om våra innehav vore oförändrade i framtiden. Även om sanno-
likheten för detta är låg sett till indexförändringar ger analysen 
information om de bolag där vi kan göra störst nytta som ägare 
– det vill säga de som bidrar med störst utsläpp och därmed risk 
för att målen i Parisavtalet överskrids. Analysen genomförs av 
ISS ESG och omfattar utsläpp scope 1 och 2 enligt GHG Protocol.

Hållbar effektmätning
Utöver redovisning av koldioxidavtryck, har AP7 ambitionen att 
bidra i utvecklingen av andra mått som kan ge stöd åt inves-
terare och bolag att hantera hållbarhetsrelaterade risker och 
möjligheter. Arbetet har skett inom ramen för vårt temaarbete 
Hållbar effektmätning, se sidan 24.

TNFD – BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR NATURRISKER 

Att som investerare förstå hur företag påverkar och påverkas 
av naturen och den biologiska mångfalden har blivit allt vikti-
gare för att bedöma företagens risker och möjligheter.

AP7 är sedan 2021 med i styrgruppen för Taskforce on Nature- 
related Financial Disclosures (TNFD) som arbetar med att ta 
fram ett ramverk för hantering och redovisning av naturrelate-
rade risker. I mars 2022 lanserades en betaversion av ramverket 
och lanseringen av det slutliga ramverket är planerad att ske 
hösten 2023.

Syftet med ramverket är att företag ska inkludera natur-
relaterad analys i sitt strategiarbete och i finansiella beslut. 
Styrgruppen för TNFD består av 40 medlemmar världen över 
som representerar finansiella aktörer och företag från en stor 
bredd av sektorer.

– Med allt större klimatutmaningar samtidigt som en stor del 
av världsekonomin är beroende av naturresurser är det tydligt att 
pensionskapitalet och andra finansiella aktörer behöver få bättre 
inblick i de naturrelaterade riskerna hos företag. Därför har vi ett 
behov av enhetlig rapportering kring dessa risker. Beroendet  
av, och påverkan på, naturen utgör risker för företag och inves-
terare, men det ger också nya affärsmöjligheter som kan bidra 
till naturen, säger Flora Gaber, ansvarig för ESG-analys på AP7.

AP7:s koldioxidavtryck för noterade aktier (Scope 1 och 2) 2022 2021

Aktieportföljens totala utsläpp (miljoner tCO2e) 1) 4,1 4,0

AP7 jämfört med MSCI ACWI ETF (%) –7,4% –9,7%

Förändring av portföljens totala koldioxidutsläpp i förhållande till föregående år (%) 4,5% –4,5%

– varav förändring beroende på förändringar i portföljens innehav (%-enheter) –1,7% 3,2%

– varav förändring beroende på förändringar i bolagens utsläpp (%-enheter) 6,2% –8,5%

Relativt koldioxidutsläpp (tCO2e/miljoner kronor) 2) 5,4 4,8

Koldioxidintensitet (tCO2e/miljoner kronor) 3) 17,1 17,7

Portföljviktad koldioxidintensitet (tCO2e/miljoner kronor) 4) 16,9 16,3

Marknadsvärde av fondens direktägda noterade aktieportfölj som ingår i analysen (mdkr) 765 831

Andel av marknadsvärde som det finns rapporterad CO2e data för (%) 99,9 99,9

1)   Totalt koldioxidutsläpp: Summan av ägd andel av respektive portföljbolags koldioxidutsläpp.
2)   Relativt koldioxidutsläpp: Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till portföljens marknadsvärde.
3)   Koldioxidintensitet: Summan av ägd andel av portföljbolagens respektive koldioxidutsläpp i förhållande till summan av ägd andel av portföljbolagens omsättning.
4)   Portföljviktad koldioxidintensitet: Summan av portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, d.v.s. ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till dess omsättning,  

viktat baserat på respektive bolags andel av portföljen.

Med ett stort och brett globalt ägande, spridda över alla branscher och regioner, är 
AP7:s hållbarhetsrisker i stort desamma som i den samlade globala ekonomin.
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AP7 som pådrivare för en 
hållbar utveckling
En kraftigt diversifierad portfölj med innehav i många 
länder och sektorer sätter ramen för AP7:s ägar-
styrning. Som universell och aktiv ägare har AP7  
ambitionen att påverka hela marknaden i en lång -
siktigt hållbar riktning.

För att uppnå en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning 
arbetar AP7 främst med fyra metoder för påverkan: att rösta 
och agera på bolagsstämmor, föra dialog, offentlig svartlistning 
och juridiska processer. Metoderna kombineras i olika utsträck-

ning. Utgångspunkten för arbetet är de normer inom mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som uttrycks i de 
internationella konventioner Sverige har under tecknat.

Sedan 2014 har vårt normbaserade arbete kompletterats med 
tematiska fördjupningar, se sidan 24.

Rösta och agera på bolagsstämmor
Bolagsstämman är varje bolags högsta beslutande organ, där 
aktieägare ges möjlighet att aktivt påverka bolagets styrning. 
Att rösta på bolagsstämmor är AP7:s främsta verktyg för att 

RÖSTA OCH AGERA VID BOLAGSSTÄMMOR 
Att rösta vid bolagsstämman är vårt främsta verk-
tyg för att påverka portföljbolag. Att lägga egna 
aktieägarförslag, motioner, är ett effektivt sätt att 
få bolagsstyrelsernas uppmärksamhet för den för-
ändring vi vill åstadkomma. Under 2022 lade AP7 
2 motioner och röstade vid 4 523 av 4 578 möjliga 
bolagsstämmor, vilket motsvarar 99 procent.

JURIDISKA PROCESSER
AP7 använder sig av möjligheten att genom 
grupptalan driva rättsprocesser mot bolag som be-
handlat aktieägare felaktigt. Vid utgången av 2022 
var AP7 involverad i 18 pågående rättsprocesser 
tillsammans med andra institutionella investerare.

DIALOG GENOMSYRAR  
ALL ÄGAR STYRNING  
Dialogen är grundläggande såväl 
inför motioner på stämmor, som 
inför juridiska processer och 
svartlistning. Vår erfarenhet är 
att dialogen ger bäst resultat i 
kombination med någon av de 
andra ägarstyrningsmetoderna.

SVARTLISTNING AP7 investerar inte i bolag 
som kränker internationella normer. I december 
2022 var sammanlagt 104 bolag svartlistade. Inför 
svartlistningen förde AP7 under 2022 fördjupad 
påverkansdialog med 110 bolag om totalt 138 veri-
fierade eller potentiella normkränkningar, i syfte att 
förmå bolagen att agera ansvarsfullt.

påverka den absoluta merparten av bolagen i fondens portfölj 
och driva vår principiella hållning i olika hållbarhetsfrågor.

I vissa länder kan AP7 lägga egna aktieägarförslag, så kallade 
motioner, på stämmorna. För att få ökat genomslag i särskilt 
angelägna frågor driver AP7 ofta gemensamma förslag med 
andra aktieägare.

Enligt lagen om AP-fonder får AP7 inte rösta vid svenska 
bolagsstämmor, men eftersom 99 procent av våra innehav finns 
utanför Sveriges gränser kan vi ändå rösta på så gott som alla 
stämmor – över 4 000 stycken varje år.
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För att öka transparensen publicerar vi på ap7.se hur vi röstat på 
samtliga agendapunkter vid de över 4 000 bolagsstämmorna.

Stämmosäsongen 2022
Under 2022 röstade AP7 vid 4 523 av 4 578 möjliga 
bolagsstämmor, motsvarande 99 procent. Vid 
47 procent av dessa har AP7 på någon 
punkt röstat emot styrelsens rekommen-
dation eller för ett aktieägarförslag 
som styrelsen inte ställt sig bakom. 
AP7 röstade vid bolagsstämmor i 54 
länder. Av dessa dominerade Kina, 
USA och Japan, där 61 procent av 
stämmorna hölls.

AP7 röstade under året på totalt 
499 motioner i olika hållbarhets-
frågor, jämfört med strax över 200 
motioner ifjol. Vi stödde en majoritet 
av dessa, 73 procent, lade ner rösten 
i 6 procent av fallen och röstade emot 
20 procent av förslagen. Genom röstning 
har AP7 bland annat röstat för att bolag ska ta 

Dialog är grunden för all ägarstyrning, såväl inför motioner på stämmor, 
som inför juridiska processer och svartlistning. 

ansvar för arbetsvillkor, mänskliga rättigheter samt förbättrad 
klimatrapportering.

Påverkan genom dialog
Dialog med bolagen genomsyrar all ägarstyrning. AP7 har 

ett stort antal pågående dialoger kring rapporterade 
normkränkningar. Under 2022 förde AP7 dialog 

med 110 bolag om totalt 138 fall av verifierade 
eller potentiella normkränkningar, i syfte att 

förmå bolagen att agera ansvarsfullt. Ut-
över det har ett stort antal dialoger förts 
kring rapporterade incidenter samt med 
ett femtiotal bolag inom ramen för vårt 
tematiska arbete. För att dialogerna ska 
få ökat genomslag arbetar AP7 ofta i 
samverkan med andra investerare. Läs 

mer om dialog om nettonoll-åtaganden i 
rutan här bredvid.

Svartlistning av bolag
Vi förväntar oss att de bolag vi investerar i följer 

de internationella normer som uttrycks i FN Global 
Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och antikorruption. Sedan 2016 ingår även Parisavtalet i 
FN:s klimatkonvention. AP7 investerar inte i bolag som kränker 
dessa normer vilket blir vår lägsta acceptabla nivå och grund för 
svartlistning. 

Genom att offentliggöra namnen på bolagen två gånger per 
år, tillsammans med orsaken till svartlistningen, vill vi förmå 
bolagen att ändra sitt agerande. Ambitionen är att åter kunna 
investera i ett svartlistat bolag så snart de kan påvisa att de 
upphört med sina normkränkningar. Vår metod för svartlistning 

DIALOG OM NETTONOLL-ÅTAGANDEN

Inom Climate Action 100+ bedriver AP7 tillsammans med  
700 andra investerare ett fokuserat påverkansarbete mot 
drygt 160 av världens största utsläppsbolag. 

Tillsammans står dessa bolag för närmare 80 procent av det 
globala närings livets utsläpp av växthusgaser. I dagsläget har 
investerarna säkrat åtaganden från mer än 80 av bolagen att nå 
nettonollutsläpp senast 2050.    Läs mer hos Climate Action.

Engie
Ett av de bolag som AP7 engagerat sig i är det franska bolaget 
Engie som år 2020 var det enda europeiska energiföretaget 
som saknade ett åtagande om nettonoll utsläpp till 2050. 
Efter ett halvt års intensiv dialog med bolaget presenterade 
vi tillsammans med ett dussin andra ägare en motion inför 
bolagsstämman 2021 vilket ledde till att Engie gjorde ett netto-
noll-åtagande till 2045 och motionen kunde dras tillbaka. 

Läs mer på  
hemsidan för  

Climate Action 
100+.

RÖSTNING FÖR JÄMSTÄLLDHET
AP7 har under 2022 röstat emot styrelseledamöter i ett antal 
företag med bristande jämställdhet och enkönade styrelser. De 
allra flesta bolag med enkönade styrelser är baserade i Asien. 
Under året har AP7 även stöttat förslag i ett antal amerikanska 
företag om ökad transparens kring ojämställda löner samt 
förhindra diskriminering.

https://www.climateaction100.org/progress/progress-update/
https://www.climateaction100.org/news/engie-commits-to-net-zero-emissions-by-2045-across-all-scopes/
https://www.climateaction100.org/news/engie-commits-to-net-zero-emissions-by-2045-across-all-scopes/
https://www.climateaction100.org/news/engie-commits-to-net-zero-emissions-by-2045-across-all-scopes/
https://www.climateaction100.org/news/engie-commits-to-net-zero-emissions-by-2045-across-all-scopes/
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AP7 vid utgången av 2022 pågående rättsprocesser mot 18 
bolag. Av dessa var tio i USA: Rivian Automotive, Lucid Group, 
Coinbase Global, Goldman Sachs Group, General Electric 
Company, The Kraft Heinz Company, Cobalt Energy, Qual comm, 
Activision Blizzard och Citigroup. I tillägg till dessa USA- 
baserade mål pågår processer mot Toshiba, Mitsubishi och 
Nissan i Japan, Vivendi i Frankrike, Steinhoff i Nederländerna, 
Deutsche Bank – Postbank och Volkswagen/Porsche i Tyskland 
samt BHP i Australien.

STÄRKA TESLA-ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER
AP7 lämnade under året in en motion till Teslas årsstämma 
tillsammans med Nia Impact Capital för att stärka arbets-
tagarnas rättigheter inom bolaget. AP7 har fört en dialog med 
Tesla i flera år angående oro över arbetstagarnas rättigheter. Då 
framstegen i diskussionerna varit begränsade har AP7 valt att 
aktivt stödja denna aktieägarresolution som syftar till att stärka 
de anställdas rättigheter och förbättra transparensen i tvister 
kopplat till diskriminering och trakasserier.

VW – FRÅN DIALOG TILL RÄTTSFALL

Volkswagen har vid upprepade tillfällen motarbetat förslag 
från aktieägare om transparens kring bolagets klimat-
lobbying. AP7, Church of England Pensions Board, danska 
Akademiker Pension samt AP2, AP3 och AP4 har därför vänt 
sig till tysk domstol för att utreda minoritetsägares rättigheter 
i Tyskland. 

Offentligt är Volkswagen en förespråkare av en hållbar omställ-
ning. Men genom sitt medlemskap i ett antal intresse organisa-
tioner inom fordonsindustrin kan företaget ha bedrivit lobby-
verksamhet som strider mot deras uttalade klimatambitioner. 
Denna potentiella motsägelse är en risk som investerare vill ha 
ökad insyn i.

Under flera år har AP7 och andra ägare tillsammans försökt 
lägga förslag till Volkswagens årsstämma, men dessa har 
avslagits av företaget. Domstolsutlåtandet kommer att klargöra 
om företag har rätt att neka aktieägare att lägga förslag angå-
ende transparens om klimatlobbying för omröstning på tyska 
bolagsstämmor. Ett positivt utfall skulle förbättra aktieägares 
möjligheter att ställa krav på transparens från tyska bolag även 
inom andra områden än klimatfrågor.

”Som långsiktig ägare uppmuntrar vi Volkswagen att se 
till att deras påverkansarbete på politiken överensstämmer 
med deras uttalade klimatambition. Andra tyska börsbolag 
har publicerat granskningar av sin lobbyingverksamhet. Det 

är därför oroande 
att Volkswagen 
motarbetat denna 
transparens och att vi 
som aktieägare inte 
fått lyfta frågan på 
årsstämman. Tillsam-
mans tar vi detta till 
domstol för att klar-
göra denna gråzon 
inom bolags rätten 
i Tyskland”, säger 
Emma Henningsson, 
ansvarig för aktivt 
ägande på AP7.

är i huvudsak incidentbaserad vilket innebär att vi svartlistar 
bolag som fastställts bryta mot dessa internationella normer.

Klimataspekten i AP7:s svartlistning utvecklas kontinuer-
ligt i takt med forskningen inom området. Forskning har visat 
att avveckling av kol som energikälla är den enskilt viktigaste 
åtgärden för att stävja klimatförändringarna. Sedan 2020 
svartlistar vi därför bolag med stor absolut klimatpåverkan inom 
kolproduktion och kolkraft med expansionsplaner för sin fossila 
verksamhet. Sedan 2022 svartlistas kolbolag som inte uppvisar 
trovärdiga omställningsplaner och oljebolag som inte har för 
avsikt att avveckla sin oljesandsverksamhet. Utvecklingen av 
svartlistningen har resulterat i att totalt 36 fossilbolag svartlis-
tats sedan december 2020.

Svartlistade bolag 2022 
I december 2022 var sammanlagt 104 bolag uteslutna ur AP7:s 
investeringsuniversum. En komplett lista över dessa bolag finns 
längst bak i denna rapport och på ap7.se.

Under året lades 17 bolag till AP7:s svarta lista. 16 av bolagen 
svartlistades till följd av den utvecklade svartlistningsmetoden 
baserad på Parisavtalet. Sex bolag återfördes från listan under 
året. 

Juridiska processer
AP7 använder sig av möjligheten att genom grupptalan driva 
rättsprocesser mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt 
och påverkat aktiekursen negativt. Det kan exempelvis handla 
om undanhållande av information som påverkat aktiepriset. 
Syftet är både att påtala och avskräcka bolagen från oegentlig-
heter och att kompensera aktieägarna. Majoriteten av rättsfallen 
brukar resultera i förlikning. Hittills har de rättsprocesser AP7 
deltagit resulterat i återbetalningar på cirka 13 miljoner dollar till 
våra sparare. I samtliga fall används sådana regler om kostnader 
i målen att AP7 inte drabbas, oavsett utgång.

Under 2022 träffades inga nya förlikningar och tre nya proces-
ser tillkom; mot Rivian Automotive, Lucid Group och Coinbase 
Global. Tillsammans med andra institutionella investerare hade 
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Den största genomgripande 
förändringen är implemen-
teringen av vår klimathand-
lingsplan för att bidra till att 

nå nettonollutsläpp. Den innehåller en 
rad aktiviteter och mål som vi kommer att 
arbeta med många år framöver, men som 
vi kunde se resultatet av redan i år. 

Under 2022 inledde vi även temat  
Universell ägarstyrning. Där undersöker 
vi hur vi kan utveckla och kombinera våra 
ägarstyrningsmetoder för att uppnå ännu 
mer effekt. Bland annat utvecklade vi 
vårt arbetssätt inom juridiska processer 
genom att AP7 tillsammans med flera 
andra pensionsfonder lämnade in en 
stämningsansökan mot Volkswagen. 
Rättsfallet ska pröva om företaget har 
rätt att neka aktieägare att lägga förslag 
till bolagsstämman. Det är första gången 
tysk bolagslag prövas i den frågan och 
resultatet kommer att få implikationer för 
minoritetsägares rättigheter i Tyskland 
och möjligen även för andra europeiska 
marknader med liknande lagstiftning.

 

Vi utvecklar kontinuerligt 
våra ägarstyrningsverktyg 
i takt med ny kunskap och 
forskning och nya samarbe-

ten och standarder på marknaden.  
Under året har vi skärpt våra krav på 
fossil bolag och svartlistar nu kolbolag 
som inte kan uppvisa trovärdiga om-
ställningsplaner, samt oljebolag som inte 
planerar att avveckla sin oljesandsverk-
samhet. Vi fortsätter att lägga egna 
klimatförslag på bolagsstämmor och har 
skärpt vår röstningspolicy och röstar i 
ännu högre grad emot styrelseledamöter 
i bolag med stora utsläpp som inte hante-
rar sina klimatrisker. 

Under 2022 lät vi för första gången  
göra en granskning av vår egen klimat-
policypåverkan i enlighet med den före-
tagsstandard för ansvarsfull klimatlobby-
ing AP7 varit med och tagit fram. Genom 
att själva gå igenom vår policypåverkan 
vill vi föregå med gott exempel och visa 
på en möjlig metod för organisationer att 
utvärdera sina medlemskap och säkra att 
de driver en ansvarsfull klimatlobbying.
 

Vi ser internationellt att  
investerare, genom netto-
nollmål och omställnings-
planer, lägger allt större 

vikt vid aktivt ägande för att nå verkliga 
utsläppsminskningar. Enligt Internatio-
nella energirådet, IEA, måste utsläppen 
halveras till år 2030. Det innebär att om-
ställningen behöver ta fart de närmaste 
åren med kraftigt minskade utsläpp och 
flerdubblade investeringar i förnybar 
energi. Det betyder att investerare måste 
skärpa sina krav på omställningsarbetet 
inom bolag med stora utsläpp. Bolag 
som åtagit sig att nå nettonollutsläpp till 
år 2050 behöver även sätta trovärdiga 
utsläppsminskningsmål i närtid för att så 
snart som möjligt få ner utsläppen. 

AP7 kommer under 2023 att lägga 
större fokus på bolagsstyrelsers ansvar 
för att bolagen bedriver ett hållbart 
företagande och ställer om sina verk-
samheter för att nå nettonollutsläpp. 
Parallellt med klimatrisker har även biolo-
gisk mångfald och naturkapital på kort tid 
klättrat högt upp på hållbarhetsagendan. 
Vi är övertygade om att den utvecklingen 
kommer att fortsätta under många år 
och att frågan integreras alltmer med 
klimatarbetet.

Johan Florén, chef ESG och kommunikation
Charlotta Dawidowski Sydstrand, funktionsansvarig ESG

Tre snabba frågor om ägarstyrning
1. Hur har AP7:s ägarstyrning utvecklats under 2022?

2. Har det skett någon metodutveckling?

3.  Vad ser ni framför er för trender inom ägarstyrning det kommande året?

1. 2. 3.

AP7 kommer att lägga större 
fokus på bolagsstyrelsers an-
svar för att bolagen bedriver 
ett hållbart företagande och 
ställer om sina verksamheter 
för att nå nettonollutsläpp.
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AP7:s temaarbeten
AP7 kompletterar ägarstyrningsarbetet med temaarbeten som pågår under tre år. Det är ett sätt att fördjupa 
och engagera oss inom särskilt angelägna områden. Under 2022 avslutades temat Klimatomställning.

Genom att fokusera på ett fåtal parallella teman kan vi fördjupa 
oss inom komplexa områden med bäring på våra hållbarhets-
prioriteringar och där vi kan göra skillnad genom ökad kunskap.

När vi väljer ett nytt tema utgår vi ifrån ett antal tydliga kri-
terier. Till att börja med ska området vara relevant utifrån AP7:s 
innehav och tillgångsslag. Vi ska också ha möjlighet att göra rim-
lig skillnad på ett resurseffektivt sätt och det ska finnas lämpliga 
partner som vi kan samarbeta med för att sprida kunskap och 
föra arbetet framåt. Under året bestämde vi att nästa tema för 
perioden 2023–2025 är Styrelseansvar. Temat syftar till att driva 
på för bättre bolagsstyrning genom att hålla styrelser ansva-
riga som inte ser till aktieägarnas bästa och hanterar bolagens 
hållbarhetsrisker.

Temat Hållbar effekt-
mätning avslutades 2021 
och under 2022 publicerade 
vi en rapport som sam-
manfattar arbetet och våra 
slutsatser. Rapporten finns 
tillgänglig på ap7.se.

Avskogning och biologisk mångfald 2021–2023

Universell ägarstyrning 2022–2024

Styrelseansvar 2023–2025

Klimatomställning 2020–2022

AKTUELLA TEMAARBETEN

Under hösten 2022 publicerade AP7 slut-
rapporten från temaarbetet Hållbar effekt-
mätning. För att diskutera utmaningar och 
möjligheter med mätning av samhällsnyttan 
av investeringar och ägarstyrning bjöd vi  
in Maria Håkansson, vd Swedfund, Lisa  
Beauvilain, Head of Sustainability & ESG 
Impax Asset Management, samt Emma  
Sjöström, forskare vid Handelshögskolan  
i Stockholm och vid Misum.

SEMINARIUM AVSLUTADE TEMAT 
HÅLLBAR EFFEKTMÄTNING

AP7:s temaarbeten styr våra prioriteringar under den tid arbetet 
pågår och får konsekvenser både för dialogen vi för med port-
följbolagen och för vårt arbete i samband med bolagsstämmor. 
Vi bedriver också ett utökat samarbete med andra aktörer för att 
flytta fram standarder och normer inom det aktuella området.

Under 2022 avslutade vi temaarbetet Klimatomställning. De 
andra pågående temaarbetena handlar om avskogning och 
biologisk mångfald (2021–2023) och universell ägarstyrning 
(2022–2024). Läs mer på följande sidor.

Tidigare teman 
Private Equity, Klimat, Färskvatten, Klimatlobbying,  

Arbetsvillkor inom gröna näringar, Hållbar effektmätning

Läs mer  
på ap7.se

Läs mer  
på ap7.se

Här hittar du  
våra lärdomar  

från tidigare  
temaarbeten

https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/hallbar-effektmatning/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/hallbar-effektmatning/
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Temaarbete 2022–2024  
Universell ägarstyrning
Som universell ägare med innehav i bolag över hela världen är ägarstyrningen AP7:s främsta medel för att åstadkomma 
verkliga effekter i den globala ekonomin. Att maximera effekterna av vår ägarstyrning har därför högsta prioritet.

Temaarbetet Universell ägarstyrning är en platt-
form för att undersöka hur vi bäst nyttjar vår roll 
som global ägare och använder våra resurser på 
bästa sätt. Under de tre år temat pågår arbetar vi 
med att vidareutveckla och förfina våra ägarstyr-
ningsaktiviteter. Vi kommer också att utvärdera 
nya metoder och arbetssätt och undersöka hur 
olika metoder kan kombineras för bästa möjliga 
påverkanseffekt.

Samma mål – olika metoder
Kontakten och dialogen med andra stora kapital-
ägare är en viktig utgångspunkt för att diskutera 
arbetssätt och verktyg, och hitta gemensamma 
beröringspunkter. Vi har oftast samma mål, men 
vi har funnit att våra arbetsmetoder ofta skiljer 
sig åt. AP7 har relativt få externa förvaltare och vi 
styr dessutom själva över vår röstning och ägar-
styrning. En tidig iakttagelse är att detta gör det 
lättare för oss att agera än för andra stora kapi-
talägare som lägger ut röstningen på sina externa 
förvaltare, som ofta är många fler till antalet.

För att få ytterligare kunskap för vi en kontinu-
erlig dialog med forskare inom området. Under 
2022 har AP7 haft kontakt med Emma Sjöström 
vid Handelshögskolan i Stockholm om hennes 
forskning kring styrelsens roll i bolags klimatar-
bete. Vi har även haft kontakt med Ellen Quigley, 
senior forskarassistent inom klimatrisker och 
hållbar finansiering vid The Centre for the Study of 
Existential Risk, Cambridge University.

  Läs mer om Tesla hos 
Pension & Investments.

Det finns ett tydligt 
värde i att kombi-
nera olika ägar-
styrningsverktyg 
som kompletterar 
varandra.

Emma Henningsson, ansvarig 
aktivt ägande AP7

  Läs mer om Volkswagen hos Reuters.

Läs mer  
på ap7.se

Integrerat med AP7:s ägarstyrning
Temaarbetet är inte ett isolerat projekt utan sker 
integrerat med AP7:s pågående ägararbete för  
att utveckla nya arbetssätt i skarpt läge. Några av 
de aktiviteter som bedrivits under året är: 

  Riktade insatser mot bolag Tillsammans  
med andra kapitalägare har AP7 inlett en dom-
stolsprocess för att förmå Volkswagen att öka 
transparensen kring sin lobbyingverksamhet. Vi 
lämnade även in en motion till Teslas årsstämma i 
syfte att stärka de anställdas rättigheter, läs mer 
på sidan 22. 

  Klimatröstning Under året har vi skärpt klimat-
kraven på företag och bland annat markerat på 
bolagsstämman mot de bolag som fått lågt betyg 
i Management Quality enligt TPI:s analys. Nästa 
steg blir att samla fler ägare bakom kraven för att 
få bättre gehör.

  Bolagsdialog AP7 har utvecklat en metod för 
att identifiera prioriterade bolag för påverkans-
dialog om klimatomställning. Tillsammans med 
samarbetspartner och koalitioner har vi fört en 
fördjupad dialog med över 180 bolag.

  Omställningsportfölj AP7 har gjort den första 
investeringen i vår omställningsportfölj. Ambi-
tionen är att investera i ett begränsat antal bolag 
med höga utsläpp och genom proaktiv dialog få 
dem att påskynda omställningen av sina verksam-
heter, läs mer på sidan 11. 

  Röstningspolicy AP7 deltar i en arbetsgrupp 
inom IIGCC i syfte att förmå proxy advisors att 
utveckla en skarpare röstningspolicy som uppfyller 
behoven för en ”net zero asset owner”.

  Klimatlobbying AP7 sitter i en styrgrupp som 
driver på de europeiska CA100+-bolagens trans-
parens inom klimatlobbying. Syftet är att hantera 
lobbyorganisationer som bromsar ambitiösa 
klimatregleringar genom att få fler företag att 
granska och rapportera om sin klimatlobbying. 
Läs mer på sidan 17 om den globala standard för 
ansvarsfull klimatlobbying AP7 har varit med och 
tagit fram.

https://www.pionline.com/esg/tesla-faces-shareholder-proposal-workers-rights-supported-swedish-pension-fund-ap7
https://www.pionline.com/esg/tesla-faces-shareholder-proposal-workers-rights-supported-swedish-pension-fund-ap7
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/investors-file-lawsuit-against-vw-over-climate-change-related-lobbying-2022-10-20/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/universell-agarstyrning/
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Temaarbete 2021–2023 
Avskogning och biologisk mångfald 

Vid sidan om klimatförändringarna är förlusten av biologisk mångfald ett av de största hoten mot mänskligheten. 
AP7:s temaarbete syftar till att utveckla vår ägarstyrning för att värna skogar och den biologiska mångfalden.

Tema avskogning och biologisk mångfald rör två parallella och 
sammankopplade globala kriser: klimatet och förlusten av biolo-
gisk mångfald. Dessa bör hanteras tillsammans enligt den första 
gemensamma rapporten från de mellanstatliga organisationer-
na IPBES och IPCC. 

Avskogning medför både ökade utsläpp av växthusgaser och 
en förlust av biologisk mångfald. AP7 påbörjade därför temat 
med ägarstyrning i syfte att minska avskogning. Sedan starten 
har temat breddats till att handla mer generellt om biologisk 
mångfald, bland annat genom samarbetet inom TNFD (Task-
force on Nature-related Financial Disclosures). 

TNFD – Ramverk för biologisk mångfald
I slutet av 2021 valdes AP7 in i styrgruppen för TNFD som 
arbetar med att ta fram ett ramverk för bolags rapportering av 
naturrelaterade risker och möjligheter, samt för deras påverkan 
på naturen. Ett övergripande syfte är att styra finansiella flöden 

bort från verksamheter med negativ påverkan på naturen till 
verksamheter som har en positiv påverkan. Under året har AP7 
varit aktivt i arbetet med att ta fram tre betaversioner av ram-
verket. Den slutliga versionen väntas vara klar i september 2023.

AP7 deltog även i en panel inför lanseringen av WWF:s  
”Living Planet Report”. I panelen diskuterades näringslivets och 
finanssektorns roll i att påskynda omställningen för klimatet  
och i bevarandet av den biologiska mångfalden.

Plattform för samarbeten
AP7 är delaktigt i flera samarbeten med koppling till området: 

  UNPRI  PRI’s Sustainable Commodities Practitioners’ Group.  
PRI:s initiativ kring avskogning där AP7 deltar i arbetet med att 
ta fram riktlinjer för hur investerare ska hantera frågan. Under 
2022 deltog vi i ett upprop som uppmanar världens regeringar 
att anta ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald – 
det så kallade ”Post-2020 Global Biodiversity Framework”.

  FAIRR är en investerarallians som organiserar investerare i  
dialoger med bolag om hållbarhetsfrågor. Genom medlem-
skapet är AP7 med och uppmanar G20-länderna att sätta am-
bitiösa mål för utsläppsminskningar i jordbrukssektorn. Under 
2022 har vi även vänt oss till FN:s livsmedels- och jordbruks-
organisation (FAO) med önskemål om att de tar fram en färd-
plan för nettonollutsläpp. I november 2022 meddelade FAO att 
de planerar för en sådan färdplan.

  SISD15 är ett Sida-lett forum för investerare som samverkar 
kring det 15:e globala hållbarhetsmålet. AP7 är ordförande i 
gruppen som bland annat stöttar forskningsprojektet BioFIN 
som under året fick ett anslag från Mistra på 50 miljoner kronor 
till sin forskning. 

  Ceres är ett initiativ för investerare som vill öka sitt engage-
mang mot avskogning. AP7 blev medlemmar under 2022 och 
gick med i investerarsamarbetet ”Food 50”, där syftet är att ge-
nom ägarstyrning påskynda utvecklingen mot nettonollutsläpp 
inom livsmedelsindustrin. Genom samarbetet för investerarna 
dialog med 50 av de största utsläpparna inom livsmedelsindu-
strin i Nordamerika. AP7 har inlett en dialog med ett av bolagen 
med särskilt fokus på avskogning. 

Vårt bidrag till Agenda 2030 och de globala  
hållbarhetsmålen. Genom vårt temaarbete  
Avskogning och biologisk mångfald bidrar  
vi till mål 15 om bevarandet av eko system  
och biologisk mångfald.

Samtidigt som livsmedels- 
och jordbrukssektorn är 

stora utsläppare av växthusgaser 
är de väldigt känsliga för effekterna 
av klimatförändringar, såsom  
fluktuerande nederbörd, torka  
och översvämningar.

Flora Gaber,  
ansvarig ESG-analys AP7

Intervjun i 
ESG Clarity

Läs mer  
på ap7.se

https://esgclarity.com/ceres-qa-addressing-deforestation-through-active-ownership/
https://esgclarity.com/ceres-qa-addressing-deforestation-through-active-ownership/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/avskogning/
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Temaarbete 2020–2022 
Klimatomställning
Temat Klimatomställning har fokuserat på investerares 
bidrag till omställningen i de mest klimatpåverkande 
bolagen. Under 2022 publicerade AP7 en handlings-
plan för hur vi ska arbeta för att bidra till nettonoll-
utsläpp senast år 2050. 

Inom temat Klimatomställning har vi utvärderat vi hur vi kan 
använda vårt ägarinflytande och utveckla ägarstyrningsverktyg 
för att bidra till verkliga utsläppsminskningar i bolagen. 

Oberoende analyser är grunden
Det oberoende forskningsinstitutet Transition Pathway Initiative 
(TPI) är navet i temaarbetet. TPI:s scenarioanalyser, som visar 
hur företags verksamhetsplaner ligger i linje med Parisavtalet, 
är ett viktigt underlag i vårt ägarstyrningsarbete. I juni 2022 eta-
blerades TPI Global Climate Transition Centre som ska produce-
ra forskning och analys till investerare om hur företag anpassar 
sig till en nettonollansats. Centret kommer även att granska 
emittenter av företags- och statsobligationer. AP7 sitter sedan 
2020 i TPI:s styrgrupp. 

Handlingsplan för nettonollutsläpp
Under året publicerade AP7 en klimathandlingsplan för hur vi 
ska bidra till nettonollutsläpp till år 2050. Planen utgår från vårt 
åtagande inom Paris Aligned Asset Owners och tar avstamp 
i IPCC:s scenarier och IEA:s Net Zero Roadmap 2050. Den 
omfattar mål inom fyra områden: investeringar, aktivt ägande, 
offentlig policydialog och transparens. 

I arbetet fokuserar AP7 på de bolag som har störst klimat-
påverkan och för att kartlägga nuläget gjorde vi under året en 
nollmätning av portföljens utsläpp.

Fokus har ökat på styrelsers roll för bolagens omställning och 
AP7 har under åren skärpt kraven på styrelser i vår röstning. Läs 
mer om röstningspolicyn för klimat i vår klimathandlingsplan och 
se hur vi röstat i samtliga frågor på stämmorna i vår databas på 
ap7.se. Läs mer om vårt klimatarbete på sidorna 16–19. 

Global standard för klimatlobbying
AP7 ser goda möjligheter att tillsammans med andra aktörer 
utveckla kunskap och normer på marknaden. Negativ klimatlob-
bying från näringslivsorganisationer har varit en stor utmaning 

vid implementeringen av Parisavtalets klimatmål. Under 2022 
uppmärksammades bland annat fallet med Volkswagen som i 
motsats till andra tyska fordonstillverkare vägrat att publicera 
information om sin klimatlobbyingverksamhet, och AP7 lämna-
de i oktober in en stämningsansökan mot företaget tillsammans 
med andra kapitalägare. Läs mer på sidan 22.

I mars 2022 lanserade vi tillsammans med Church of England 
Pensions Board och BNP Paribas Asset Management en stan-
dard för ansvarsfull klimatlobbying som ska underlätta för före-
tag genom tydliga och enhetliga förväntningar från investerare. 
Standarden består av 14 indikatorer och ett investor statement. 
Syftet med standarden är att åstadkomma förändringar i bola-
gens och deras lobbyorganisationers klimatlobbying. 

  Läs mer hos climate-lobbying.com 

Högre krav på fossilbolag
Klimataspekten i AP7:s svartlistning utvecklas kontinuerligt. 
2020 skärptes kraven på företag som bedriver omfattande kol-
verksamhet med planer på expansion och året därpå inkludera-
des fossilbolag som inte uppvisar trovärdiga omställningsplaner 
i linje med Parisavtalet. Metodutvecklingen har fortsatt under 
2022, med granskning av ytterligare olje- och gasbolag och 
under året svartlistades oljebolag involverade i oljesand.

Vårt bidrag till Agenda 2030 och de globala  
hållbarhetsmålen  Genom vår ägarstyrning  
och temaarbetet Klimatomställning bidrar vi  
till mål 13 – att bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer  
på ap7.se

Inom temat Klimat-
omställning utvärderar  

vi hur vi kan använda vårt 
ägar inflytande och utveckla 
ägarstyrningsverktyg för att 
bidra till verkliga utsläpps-
minskningar i bolagen.

https://climate-lobbying.com/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/klimatomstallning/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/klimatomstallning/
https://www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete/klimatomstallning/
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På spararnas villkor
Spararna i pensionssystemet befinner sig i ett informationsunderläge och många 
saknar intresse att sätta sig in i ämnet. AP7 arbetar aktivt med att informera om 
pension och sparande utifrån våra sparares förutsättningar.

Poddserie ökar kunskapen kring ESG-frågor 
I vår poddserie AP7 Ägarpodden går vi, tillsammans med 
forskare och kapitalägare, på djupet för att öka kunskapen kring 
ESG och kapitalägares möjlighet att ta ansvar och göra nytta.

I ett poddavsnitt pratar Emma Sjöström, vid Misum, Handels-
högskolan i Stockholm, om sin forskning kring att påverka 
genom att sälja aktier eller genom ägarstyrning. Bo Becker, 
professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan, diskuterar 
vikten av att förändra kapitalkostnaden för att påverka företag. 
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms uni-
versitet, pratar om vad som är viktigast för att sänka de globala 
koldioxid utsläppen. Och i avsnittet med Joakim Sandberg, pro-
fessor i praktisk filosofi och i finansiell etik vid Göteborgs univer-
sitet, resonerar han kring skillnaden mellan vad som känns rätt 
och vad som har en verklig effekt. Även avsnitten med tankar 
från AP1, Nordea, SPP och oss på AP7 är väl värda att lyssna på. 

Pensionssystemet är komplext och för att sätta sig in i området 
krävs ett relativt stort engagemang. Samtidigt tycker många 
sparare att pension är ett krångligt område och de som har 
långt kvar till pensionen kan ha svårt att intressera sig för frågan.

Systemet är utformat så att spararna får eget ansvar för 
placeringen av premiepensionen och de erbjuds ett stort utbud 
av fonder. För att göra ett medvetet och aktivt val behöver de 
tillgång till saklig och nyanserad information. Pensionsmyndig-
heten erbjuder detta på sin webbplats. Sparare som inte gör ett 
aktivt val får automatiskt sin premiepension placerad i AP7 Såfa.

Folkbildande kommunikation
Genom att informera och folkbilda om privatekonomi, pensions-
systemet och AP7 Såfa vill vi ge så många som möjligt ett bra 
underlag för att fatta medvetna beslut om sin premiepension, 
men ingen ska känna sig tvingad att välja. Med utgångspunkt i 
vårt uppdrag kring ansvarsfrågor kommunicerar vi även kring 
hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

I kommunikationen riktar vi oss främst till våra över fem miljo-
ner sparare. Undersökningar har visat att många av våra sparare  
har en lägre inkomst och utbildningsnivå än genomsnittet, vilket 
delvis beror på att många unga automatiskt får sina pengar 
placerade i förvalsalternativet när de börjar arbeta. 

Digitala kanaler är det mest resurseffektiva sättet att nå  
våra sparare. Genom vår blogg Förvalt erbjuder vi nyanserad 
och lättillgänglig information kring pensions sparande, kapital-
förvaltning och hållbarhet.

SVENSKAR POSITIVA TILL PREMIEPENSIONEN
Under året gav AP7 Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en  
undersökning kring allmänhetens uppfattning om premie-
pension och ESG. Resultatet visade att nära två tredjedelar  
av svenskarna har en positiv syn på premiepensionen. En stor 
majoritet tycker att AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och  

etik i förvaltningen av pensionerna, vilket är i 
linje med hur AP-fonderna styrs enlig lag. 
Vad gäller pensions fondernas förmåga att 
påverka företag inom ESG är uppfattningen 

däremot kluven. 

Läs mer  
på ap7.se

https://www.ap7.se/blogg/svenska-folket-anser-att-pensionsfonder-ska-beakta-esg-men-tvekar-pa-effekten/
https://www.ap7.se/blogg/svenska-folket-anser-att-pensionsfonder-ska-beakta-esg-men-tvekar-pa-effekten/
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Medarbetare

I en liten organisation som AP7 är varje medarbetares kompetens och drivkraft avgörande för att vi ska kunna 
uppfylla vårt uppdrag. Genom att erbjuda en arbetsplats som präglas av prestigelöshet, ansvar, frihet och 
samverkan ger vi medarbetarna förutsättningar att trivas, utvecklas och känna sig delaktiga.

Kompetensutveckling
Kompetensen hos AP7:s medarbetare är central i den kunskaps-
intensiva verksamhet som vi bedriver. Kompetensutveckling 
sker såväl genom extern utbildning som interna seminarier  
och kunskapsutbyte kollegor emellan. Behovet av kompetens-
utveckling fastställs bland annat genom årliga medarbetarsam-
tal, där en individuell utvecklingsplan tas fram. Under 2022 hade 
samtliga medarbetare minst ett medarbetarsamtal med sin 
närmaste chef.

Under 2022 hölls obligatoriska utbildningar för AP7:s med-
arbetare inom: integritetsskydd och GDPR; penningtvätt och 
sanktioner; samt regler gällande marknadsmissbruk. Vi hade 
även en introduktion för alla anställda i det nyligen implemente-
rade visselblåsarsystemet.

Mångfald och jämställdhet
Olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för ett innova-
tivt arbetsklimat och vi ser mångfald som en styrka. AP7 arbetar 
aktivt för en jämn könsfördelning i verksamheten och mångfald 
ingår som en parameter vid rekryteringar. Vi arbetar också 
proaktivt för att förebygga alla former av diskriminering. 

Vid årets slut 2022 uppgick antalet medarbetare i AP7 till  
42, varav 20 var kvinnor. Samtliga medarbetare omfattas av 
kollektivavtal BAO-JUSEK (SACO). Ledningsgruppen består  
av sju personer, varav tre kvinnor och fyra män. Under 2022  
har två personer anställts och två medarbetare lämnade  
organisationen. 

En god arbetsmiljö
En sund arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, är centralt för 
att främja hälsa och välbefinnande hos medarbetarna. AP7 be-
driver ett systematiskt och kontinuerligt arbetsmiljö arbete som 
omfattar löpande förbättringar. Arbetsmiljöpolicyn, handlings-
plan, riskbedömning och rutiner följs upp årligen av ledningen 
tillsammans med skyddsombud och revideras vid behov. 

En löpande dialog är viktigt för att förbättra arbetsmiljön och 
alla medarbetare förväntas vara delaktiga i detta arbete. Hälso-
främjande insatser prioriteras, exempelvis friskvårdsbidrag, 
teambuilding och sociala aktiviteter. Att AP7:s medarbetare 
känner att de har flexibilitet i arbetet och kan uppnå en balans 
mellan arbete och fritid är också något AP7 värnar om. 

AP7 genomför månatliga så kallade pulsmätningar för att 
samla in löpande feedback om hur medarbetarna mår och hur 
de upplever arbetsmiljön. Med mätningarna som stöd kan vi 
snabbt agera på förändringar och sätta in insatser vid behov. Vi 
genomför även en medarbetarundersökning vartannat år för 
att upptäcka mer långsiktiga trender. Undersökningen gjordes 
i december 2022 och resultatet kommer att analyseras under 
våren 2023. 

Återgången till kontoret efter pandemin
Omställningen till distansarbete och ett digitalt arbetssätt under 
covid 19-pandemin fungerade i huvudsak väl. Samtidigt värde-
sätter AP7 det personliga mötet då vi är övertygade om att det 
underlättar samarbete och kunskapsöverföring. 

42 anställda 

varav

 Medarbetarstatistik 2022

48% 
kvinnor

7  
personer ingick i  

          ledningsgruppen
  

varav
 3 

kvinnor 

Medelålder49 år

Personal- 
omsättning  

 
 1,0%

*   Under 2022 anställdes två medarbetare på Sjunde AP-fonden 
och två medarbetare lämnade myndigheten.

2,5%*
Sjukfrånvaro
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Sedan restriktionerna kopplade till pandemin lyftes våren 2022 
har vi erbjudit våra medarbetare ett upplägg med en kombina-
tion av distans- och kontorsarbete. För att utvärdera det flexibla 
upplägget genomförde vi en enkätundersökning i juni. Resulta-
tet visar att medarbetarna överlag är positiva och att en majori-
tet upplever att de arbetar mest effektivt när de kan kombinera 
arbete på distans med arbete på kontoret. De allra flesta anser 
också att det har bidragit till ökad energi, välmående och balans 
i tillvaron. Ingen medarbetare uppgav att deras välmående har 
förändrats till det sämre. 

Medarbetarstatistik 2022 2021

Antal medarbetare, medeltal 42 40

– varav kvinnor, % 48 46

Antal medlemmar i ledningsgruppen, medeltal 7 7

– varav kvinnor, % 43 43

Medelålder 49 47

Personalomsättning*, % 2,5 10

Sjukfrånvaro, % 1,0 1,1

*  Under 2022 anställdes två medarbetare på Sjunde AP-fonden och två medarbetare  
lämnade myndigheten. 2021 anställdes fyra personer, inga medarbetare lämnade AP7.

AP7:s medarbetare är positiva till  
upplägget med en kombination  
av distans- och kontorsarbete

Regelbundna puls-
undersökningar ger 
löpande feedback från 
våra medarbetare
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Styrelsens arbete och fondens styrning
AP7:s verksamhet regleras i Lagen om allmänna  
pensionsfonder. Styrelsen ansvarar för fondens  
organisation och förvaltning.

Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet med uppdrag att 
förvalta premiepensionsmedel åt svenska folket. Verksamheten 
regleras i Lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fondslagen) 
som anger att AP-fonderna har egna självständiga styrelser 
med ansvar för fondens organisation och förvaltning. Till skillnad 
från andra svenska myndigheter regleras verksamheten inte 
genom andra regeringsdirektiv. 

Regeringen fastställer årligen AP-fondernas resultat- och 
balansräkningar. På regeringens uppdrag utvärderas också 
AP-fondernas verksamhet varje år. Denna utvärdering presente-
ras i en skrivelse till riksdagen.

Styrelsens sammansättning
Sjunde AP-fondens styrelse utses av regeringen och består av 
nio ledamöter. Ledamöterna utses på grundval av sin kompetens 
att främja fondförvaltningen och ska vara svenska medborgare. 
Fondens vd är inte ledamot av styrelsen. Styrelseledamöternas 
förordnanden löper normalt under maximalt åtta år. Under 2022 
ersattes Karolina Ekholm av Henrik Saxborn i styrelsen.

Styrelsens uppgifter och ansvar
AP7:s styrelse är ytterst ansvarig för fondens verksamhet och 
organisation samt för förvaltningen av fondens medel. Ansva-
ret för den löpande förvaltningen är delegerat till fondens vd 
genom styrelsens vd-instruktion. I den mån styrelsens arbete 
inte regleras i AP-fondslagen regleras det främst i den interna 
arbetsordning som styrelsen fastställer årligen. 

Styrelsen fastställer årligen AP7:s verksamhetsplan, vilken  
inkluderar mål och riktlinjer för placeringsverksamheten, risk-
hanteringsplan, ägarpolicy samt budget i enlighet med AP-
fonds   lagen. Styrelsen fattar vidare beslut om övergripande  

Ledamot Styrelsemöten Arbetsutskott Kapitalförvaltningsutskott Revisionsutskott

Per Frennberg, ordförande 7/7 7/7 4/4

Emma Ihre 7/7 7/7 4/4

Susanne Ekblom 7/7 4/4

Tonika Hirdman 7/7 4/4

Henrik Saxborn* 5/7 2/4

Mikaela Valtersson 6/7 3/4

Magnus Vesterlund 7/7 4/4

Roine Vestman 7/7 4/4

Anders Wihlborn 7/7 4/4

policyer och styrdokument, tar ställning till övergripande stra-
tegiska frågor, säkerställer att beslut verkställs och att verksam-
heten och dess risker följs upp och kontrolleras på ett ändamåls-
enligt sätt. Styrelsen ansvarar även för att anställa AP7:s vd och, 
om behov anses föreligga, utse vice vd. 

Styrelsen utvärderar vd en gång per år vid ett möte där denne 
inte är närvarande. Styrelsen genomför även en årlig utvärde-
ring av sitt eget arbete i syfte att utveckla styrelsens arbetssätt. 
Vartannat år sker utvärderingen med externt stöd. Årligen sker 
även en utvärdering av styrelsematerialets informationsnivå. 

Styrelsens arbete under 2022
Under 2022 sammanträdde styrelsen vid sex tillfällen. Vid varje 
ordinarie möte tar styrelsen del av en genomgång av portföljens 
tillgångsallokering och eventuella förändringar i denna, samt 
fondens utveckling och ledningens förväntningar om marknads-
utvecklingen. Utöver det rapporterar verksamhetsansvariga 
samt AP7:s kontrollfunktioner skriftligen till varje sammanträde. 
Under 2022 har styrelsen fått utbildning i regler för visselblås-
ning, samt kring AP7:s klimathandlingsplan och processen för 
uteslutning (svartlistning) av bolag.  

Vid styrelsens möten deltar även fondens vd och andra medar-
betare kan kallas in som experter eller föredragande i särskilda 
ärenden. Fondens regelverksansvarige är styrelsens sekreterare. 

Utöver de ordinarie mötena sammanträdde delar av styrelsen 
inom tre utskott: arbetsutskottet, kapitalförvaltningsutskottet 
och revisionsutskottet. Se tabellen nedan för respektive leda-
mots närvaro vid dessa möten. 

Styrelsens arvoden
Arvoden och annan ersättning till styrelsen fastställs av reger-
ingen. Ersättningen till ledamöter och för utskottsarbete är oför-
ändrat och uppgår per år till 200 000 kronor för ordförande, 
150 000 för vice ordförande och 100 000 till övriga ledamöter. 
För arbete i utskott och andra särskilda uppdrag har regeringen 
beslutat om en årlig ram om 100 000 kronor att fördela  
mellan ledamöterna. Baserat på det har styrelsen fattat beslut 
om 9 000 kronor i ersättning för arbete i revisionsutskottet 
och kapi talförvaltningsutskottet, med dubbel ersättning till 
respektive ordförande. För arbete i arbetsutskottet utgår ingen 
ersättning.

Närvaro vid  
styrelsemöten  

samt möten i  
styrelsens utskott

* Under 2022 ersattes 
Karolina Ekholm av  

Henrik Saxborn
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Styrelsens utskott
Styrelsen för AP7 har inrättat tre utskott: arbetsutskott, kapitalförvalt-
ningsutskott och revisionsutskott. Utskotten bereder ärenden till styrelsen. 

Arbetsutskott: Utskottet bereder styrelsens arbete och fattar två gånger 
per år beslut om uteslutningar av bolag från investeringar. Arbetsutskottet 
utgör även AP7:s ersättningskommitté. Under 2022 bestod utskottet av 
Per Frennberg (ordf), Emma Ihre och AP7:s vd Richard Gröttheim. 

Kapitalförvaltningsutskott: Utskottet bereder styrelsens arbete i  
frågor som rör kapitalförvaltningen. Under 2022 bestod utskottet av  
Per Frennberg (ordf), Tonika Hirdman, Roine Vestman, Anders Wihlborn, 
samt Henrik Saxborn som ersatte Karolina Ekholm under året. 

Revisionsutskott: Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete gällan-
de finansiell rapportering, redovisning, intern kontroll, extern och intern 
revision, riskhantering samt regelefterlevnad. Under 2022 bestod utskottet 
av Susanne Ekblom (ordf), Emma Ihre, Magnus Vesterlund och Mikaela 
Valtersson.

Intressekonflikter
Riktlinjer för hantering av intressekonflikter fastställs vartannat år och 
beskrivs i samband med introduktionen av nya ledamöter. Vid riskerade 
intressekonflikter informeras styrelseordförande och vid tveksamhet eska-
leras frågan till huvudman. Styrelseledamöternas pågående sidouppdrag 
redovisas på sidorna 33–34. 

Extern revision
Sjunde AP-fondens revisorer utses av regeringen. Det nuvarande förord-
nandet innehas av Helena Kaiser de Carolis och Peter Nilsson från PwC. 
Uppdraget gäller intill dess att AP7:s balans- och resultaträkningar för 
2022 är fastställda. PwC är även förordnade revisorer i Första, Andra, 
Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonderna. Revisorerna rapporterar direkt till 
styrelsen genom en skriftlig revisionsrapport och en muntlig presentation. 
Revisorerna deltar vid minst ett styrelsemöte per år. Revisorerna rapporte-
rar även årligen till Finansdepartementet.

AP7:s styrning

Svenska folket

Riksdagen

Regeringen AP-fondslagenExterna revisioner

AP7:s styrelse

VD

AP7:s verkställande  
ledning

Arbetsutskott

Kapitalförvaltnings- 
utskott

Revisionsutskott Riskansvarig

Regelverksansvarig

Internrevision
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Styrelse

PER FRENNBERG 
Styrelseordförande

Ordförande i arbetsutskottet och 
kapitalförvaltningsutskottet

EMMA IHRE        
Vice styrelseordförande

Arbetsutskottet, revisionsutskottet
  

TONIKA HIRDMAN
Kapitalförvaltningsutskottet

ANDERS WIHLBORN
Kapitalförvaltningsutskottet

HENRIK SAXBORN 
Kapitalförvaltningsutskottet

Invald: 2018

Andra uppdrag: Head of Sustainability 
Embracer Group, adjungerad styrelse-
ledamot och Investor Ombudsman i 
hedge fonden Nordkinn Asset Manage-
ment, styrelseledamot Sida. Advisory 
Board Member vid Lund Institute for 
Sustainability Impact.

Tidigare befattningar och uppdrag: 
Hållbarhetschef vid Mannheimer 
Swartling Advokat byrå, ordförande 
Global Compact Network Sweden, 
Ansvarig för hållbart företagande på 
Finans departementet, chef för Corpo-
rate Engagement på Ethix SRI Advisors, 
samt verksamhetsansvarig för Amnesty 
Business Group.

Utbildning: Fil. kand. i nationalekonomi, 
Stockholms universitet

Född: 1971

Invald: 2018

Andra uppdrag: Investeringsansvarig, 
Euro Accident Livförsäkring.

Tidigare befattningar och uppdrag: 
Strateg, portföljförvaltare, räntechef  
och kapitalförvaltningschef på Alecta. 
Forskare och lärare i finansiell ekonomi 
på Ekonomihögskolan vid Lunds  
universitet.

Utbildning: Fil dr i nationalekonomi,  
Lunds universitet

Född: 1964

Invald: 2015

Andra uppdrag: Generaldirektör  
Fondation de Luxembourg, styrelse-
ordförande Nordnet Fonder.

Tidigare befattningar och uppdrag:  
Vd ABN AMRO Bank Luxembourg,  
Vd Banco Fonder, handläggare Utrikes-
departementet, handläggare Finans-
inspektionen.

Utbildning: Internationella ekonomlinjen, 
Uppsala universitet

Född: 1966

Invald: 2022

Andra uppdrag: Vice ordförande i  
PSP Swiss Property AG, Styrelseledamot 
i AMF Fastigheter, Styrelseledamot i 
Annehem AB.

Tidigare befattningar och uppdrag:  
Vd för Castellum AB, Managing Partner 
NIAM, Vice ordförande i EPRA (European 
Public Real Estate Association), Styrelse-
ledamot i Börssällskapet i Göteborg, 
Styrelseledamot i Sweden Green Building 
Council, Ordförande i CMB Chalmers 
(Centrum för management i bygg-
sektorn).

Utbildning: Civilingenjör fastighets-
ekonomi/lantmäteri, Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH)

Född: 1964

Invald: 2019

Andra uppdrag: Styrelseordförande  
för Advinans AB, samt styrelsemedlem  
i Linnane Pharma AB och Optimas 
Capital Ltd.

Tidigare befattningar och uppdrag: 
Managing Director på Bank of America 
Merrill Lynch.

Utbildning: Civilekonom, Handelshög-
skolan i Stockholm, samt MBA Program,  
International Business, University of 
Hong Kong

Född: 1962
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MIKAELA VALTERSSON
Revisionsutskottet

MAGNUS VESTERLUND
Revisionsutskottet

ROINE VESTMAN 
Kapitalförvaltningsutskottet

Invald: 2020

Andra uppdrag: Styrelseledamot och 
ordförande i Assemblins revisions-
kommitté, styrelseledamot i Norstat  
samt konsult i eget bolag.

Tidigare befattningar och uppdrag:  
Vd och koncernchef på Vectura 
Fastigheter AB, CFO på Investor AB, 
Ekonomidirektör på SVT, samt olika 
befattningar inom Scania. Styrelseleda-
mot i ElinderSten, GoCo, SOS Barnbyar, 
Kunskaps skolan, Vectura Fastigheter, 
Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF) 
och Radiotjänst i Kiruna (suppleant).

Utbildning: BSc i företagsekonomi, 
Stockholms universitet

Född: 1966

Invald: 2019

Andra uppdrag: Vice vd för Kunskaps-
skolan AB. Ledamot av styrelsen för 
Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons 
hållbarhetsstiftelse, samt i tanke smedjan 
Fores.

Tidigare befattningar och uppdrag: 
Riksdagsledamot (MP) och partiets 
ekonomisk-politiska talesperson, samt 
ledamot i finansutskottet. Ordförande  
för Friskolornas riksförbund.

Utbildning: Gymnasielärare i  
samhällskunskap och historia

Född: 1967

Invald: 2020

Andra uppdrag: Chefsekonom på 
Svensk Försäkring.

Tidigare befattningar och uppdrag: 
Chef för Riskavdelningen på Folksam 
Livgruppen. Olika befattningar inom 
Riksbanken, samt nationell expert i 
EU-kommissionen.

Utbildning: Magisterexamen i national-
ekonomi, Linköpings universitet

Född: 1970

Invald: 2020

Andra uppdrag: Docent vid National-
ekonomiska institutionen, Stockholms 
universitet, rådgivare vid Sveriges 
Riksbank, vetenskaplig rådgivare till 
Riksgälden, Senior Fellow vid Centre for 
Economic Policy Research, gästforskare 
vid Swedish House of Finance. 

Tidigare befattningar och uppdrag: 
Post-doc och forskare, vetenskaplig 
rådgivare till Finansinspektionen. 

Utbildning: Ph.D. i nationalekonomi, 
New York University, USA

Född: 1978

SUSANNE EKBLOM
Ordförande i revisionsutskottet  
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Ledning

RICHARD GRÖTTHEIM
Verkställande direktör

AP7 sedan: 2000

Tidigare anställningar: Riksbanken,  
Aragon Fondkommission AB, Götabanken 

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Född: 1959

INGRID ALBINSSON
Vice vd och kapitalförvaltningschef

AP7 sedan: 2011

Tidigare anställningar: Swedbank Robur, SEB 

Utbildning: Fil. kand i nationalekonomi,  
Stockholms universitet

Född: 1963

TINA NYLUND
Administrativ chef

AP7 sedan: 2017

Tidigare anställningar: KPMG, Postgirot Bank,  
PPM, AMF Fonder, SPP Fonder

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet

Född: 1965

HANS BERGSTRÖM
Regelverksansvarig

AP7 sedan: 2009

Tidigare anställningar: ABN AMRO/Alfred Berg 

Utbildning: Jur. kand., Uppsala universitet

Född: 1967

JOHAN FLORÉN
Chef ESG och kommunikation

AP7 sedan: 2009

Tidigare anställningar: Arbetat med kommuni-
kation sedan 1993, vd/byrå ägare, informationschef, 
konsult

Utbildning: Fil. kand. i filosofi, statsvetenskap 
och företagsekonomi, Uppsala resp. Stockholms 
universitet

Född: 1965

HÅKAN TOBIASSON
Riskansvarig

AP7 sedan: 2011

Tidigare anställningar: PPM/Pensionsmyndig heten, 
Andra AP-fonden, Riksbanken

Utbildning: Magisterexamen ekonomi, Karlstad 
universitet, Dipl. finansanalytiker, Handelshögskolan 
Stockholm

Född: 1972

LOUISE SVENSSON
HR-chef och ansvarig för internkommunikation 

AP7 sedan: 2013

Tidigare anställningar: Edelman, Next PR  
och HK Strategies

Utbildning: Magisterexamen ekonomi, Jönköpings 
internationella handelshögskola, samt Dublin

Född: 1975
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Hållbarhetsinformation

Om hållbarhetsrapporten
AP7:s hållbarhetsrapport är upprättad med hänvisning till GRI Universal 
Standards 2021 och omfattar hela myndighetens verksamhet. Hållbar-
hetsrapporten publiceras årligen och denna rapport avser perioden 
1 januari 2022 till 31 december 2022, vilket är i linje med organisationens 
finansiella rapportering. Denna hållbarhetsrapport publicerades den 
22 februari 2023.

AP7 har även tagit intryck av rekommendationerna från Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) om redovisning av 
klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Ett GRI-index finns  
på sidorna 40–42 och ett index med referenser till TCFD:s ramverk finns 
på sidan 43.

Hållbarhetsrapporten för 2022 är upprättad i enlighet med Sjunde 
AP-fondens principer för hållbarhetsrapportering som motsvarar de 
krav som framgår av årsredovisningslagen. 

Prioriterade hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsredovisningens innehåll baseras på AP7:s väsentlighets-
analys som uppdaterades under hösten 2022. Syftet var att identifiera 
vilka hållbarhetsfrågor som är mest prioriterade för AP7 att beakta i sin 
förvaltning och ägarstyrning. Det handlar om de områden där AP7:s 
verksamhet har störst faktisk eller potentiell påverkan på omvärlden, ur 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Vid bedömningen 
togs även hänsyn till områden med risker eller möjligheter som kan 
påverka AP7:s värdeskapande. 

Till grund för bedömningen låg AP7:s uppdrag och ägardirektiv, 
internationella konventioner och riktlinjer som AP7 stödjer, omvärlds-
trender, intern riskbedömning och den tidigare genomförda väsentlig-
hetsanalysen från 2017. Ytterligare input hämtades från synpunkter som 
framkommit i den löpande dialogen med AP7:s intressenter, samt från 
diskussioner med interna och externa experter.

De identifierade frågorna ligger i linje med AP7:s hållbarhetsstrategi, 
hållbarhetsmål och arbetssätt, se sidorna 14–30. I förhållande till den 
tidigare väsentlighetsanalysen från 2017 bedöms AP7:s arbete med 
systemkritiska miljöfrågor, såsom klimat, biologisk mångfald och färsk-
vatten, ha blivit mer väsentligt. Att dessa frågor är prioriterade speglas 
bland annat i AP7:s bolagsdialoger och AP7:s engagemang genom olika 
temaarbeten, se sidorna 24–27. 

Väsentlighetsanalysen och de prioriterade hållbarhetsfrågorna har setts 
över och fastställts av bolagets vd samt chefen för ESG och kommu-
nikation. Se listan över de väsentliga hållbarhetsfrågorna och AP7:s 
påverkan i tabellen på sidan 38. 

Hållbarhetsstyrning
Som en del av verksamhetsplanen fastställer AP7:s styrelse årligen en 
ägarpolicy. Genom policyn åtar sig AP7 att följa FN:s Global Compacts 
principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och OECD:s  
riktlinjer för bolagsstyrning. 

Ägarpolicyn anger även hur AP7 ska utöva den ägarfunktion som  
följer av aktieinnehaven i AP7 Aktiefond, det vill säga hur AP7 ska på-
verka bolagen att ta ansvar för hållbarhet, etik och god bolagsstyrning. 
Dessa riktlinjer konkretiseras i ett antal vd-instruktioner för röstning, 
offentlig svartlistning, grupptalan och fördjupningsteman. 

AP7:s vd och ledning ansvarar för framtagandet av klimathandlings-
planen samt ESG-relaterade policyer och strategier. AP7:s strategier 
och mål kopplat till hållbar utveckling samt måluppföljning följs upp 
årligen i samband med att styrelsen fastställer riktlinjerna för ägarstyr-
ning samt års- och hållbarhetsrapporten inklusive hållbarhetsmål. 

Styrelsen är gemensamt ansvarig för hållbarhetsfrågor och följer upp 
AP7:s ESG-arbete löpande vid varje styrelsemöte. Tre av styrelsemed-
lemmarna har fördjupad ESG-profilering. Styrelsens revisionsutskott 
respektive kapitalförvaltningsutskott bereder ESG-relaterade frågor för 
beslut av styrelsen. Arbetsutskottet fattar två gånger om året beslut  
om AP7:s svarta lista och involveras även i andra frågor av särskild 
betydelse. Utöver den löpande rapporteringen till styrelsen sker olika 
ESG-fördjupningar. Under 2022 inkluderade dessa processen kring 
AP7:s svarta lista och klimathandlingsplanen. 

Chefen för ESG och kommunikation har det övergripande ansvaret 
för AP7:s arbete med ansvarsfulla investeringar. Hållbarhetsarbetet är 
implementerat i fondens kapitalförvaltning genom ägarstyrning och 
med gröna investeringar inom samtliga tillgångsslag.

En ESG-kommitté med representanter för ägarstyrning och för-
valtning bereder ESG-ärenden för beslut av vd. Kommittén är också 
ett samverkansorgan som samordnar och integrerar ESG-frågor inom 
AP7:s olika avdelningar. Kommittén sammanträder varannan vecka.

Styrning och implementering av AP7:s ESG-arbete

AP7:s styrelse

VD

ESG-kommitté

Chef ESG och 
kommunikation

Kapitalför-
valtningschef

Klimatråd

• Styrelsen fastställer årligen riktlinjer för ägarstyrning samt
års- och hållbarhetsrapporten, inklusive hållbarhetsmål. 

• Vd ansvarar för att riktlinjer för ägarstyrning efterlevs och
implementeras samt att arbetet fortlöper för att uppnå 
håll barhetsmålen. 

• Chefen för ESG och kommunikation samt kapitalförvaltnings-
chefen ansvarar för att arbetet genomförs

• ESG-kommittén arbetar med samordning och integration i
verksamheten

• Klimatrådet, bestående av forskare, bistår AP7:s vd med
extern konsultation av ESG-relaterad forskning.

Uppdraget formar hållbarhetsarbetet
Nya lagformuleringar för AP7 i AP-fondslagen från 2023-01-01
Sjunde AP-fonden förvaltar fonder för de ändamål som framgår 
av bestämmelserna om premiepension i socialförsäkringsbalken. 
Förvaltningen ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse. 
Medlen som Sjunde AP-fonden förvaltar ska placeras så att lång-
siktigt hög avkastning uppnås vid den valda risknivån.

Medlen i de fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar ska förval-
tas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och 
ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska Sjunde AP-fonden fästa 
särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det 
görs avkall på målet att långsiktigt hög avkastning uppnås vid den 
valda risknivån.
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Intressentgrupp Beskrivning Form för dialog Frågeställningar

Sparare 5,1 miljoner svenskar vars pensions -
kapital förvaltas av AP7.

Löpande kontakt med enskilda 
sparare samt årliga undersök-
ningar för att ta reda på svenska 
folkets inställning i pensionsrela-
terade frågor.

– Ekonomiskt resultat
– Ansvarsfullt ägande
– Folkbildning

Kärnleverantörer Externa förvaltare som gör placeringar 
för AP7:s räkning eller som på annat  
sätt utför tjänster åt AP7.

Löpande dialog och årliga
utvärderingar

– Ansvarsfullt ägande
– Impactinvesteringar

Medarbetare 42 anställda, som tillsammans utför  
AP7:s uppdrag.

Medarbetarsamtal och  
-undersökningar

– Kompetensutveckling
– Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Samarbetspartner Aktörer som bidrar till AP7:s kompetens-
utveckling och fördjupningsarbeten.

Löpande dialog och dialog inom 
ramen för pågående samarbeten

– Ansvarsfullt ägande
– Impactinvesteringar

Pensions-
myndigheten

Myndighet som samverkar med AP7 
genom att kanalisera kapital in i fonderna 
och hantera pensionsutbetalningar.

Löpande dialog – AP7:s uppdrag och förtroende
– Folkbildning
– Ekonomiskt resultat

Huvudmän Riksdagens pensionsgrupp, som  
via lagen om AP-fonder ger AP7  
sitt förvaltningsuppdrag.

Finansdepartementet, som ansvarar 
för kontroll och uppföljning av AP7:s 
verksamhet. 

Löpande dialog

 Löpande dialog och  
årliga utvärderingar

– AP7:s uppdrag och förtroende
– Ekonomiskt resultat
– Ansvarsfullt ägande

– AP7:s uppdrag och förtroende
– Ekonomiskt resultat 
– Ansvarsfullt ägande 
– Lagefterlevnad

Etiska riktlinjer
Samtliga medarbetare ska följa AP7:s etiska riktlinjer. Dessa lägger 
stor vikt vid de anställdas uppträdande och reglerar vad som gäller 
i fråga om exempelvis representation och gåvor, upphandlingar, 
bisysslor och eventuella intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att 
undvika att medarbetarna eller deras närstående får fördelar genom 
sin anknytning till AP7, eller hamnar i en konflikt mellan fondens och 
egna privata intressen. 

Samtliga medarbetare genomgår en årlig utbildning i antikorruption 
och bekräftar att de tagit del av fondens etiska riktlinjer, samt riktlin-
jerna för hantering av intressekonflikter. Vid betydande ändringar i 
riktlinjerna informeras medarbetarna som skriftligen ska bekräfta att 
de tagit del av ändringarna. 

Under 2022 hölls obligatoriska utbildningar för AP7:s medarbetare 
inom integritetsskydd och GDPR, penningtvätt och sanktioner, samt 
regler gällande marknadsmissbruk. En introduktion hölls också för 
alla anställda i det nyligen implementerade visselblåsarsystemet. 

AP7:s affärspartner informeras om de etiska riktlinjerna genom att 
AP7:s etiska policy omnämns i förvaltningsavtalen och finns tillgäng-
lig på hemsidan, se sidan 39. 

  Vilka lagkrav påverkar AP7:s arbete med  
ansvarsfulla investeringar?

AP7 lyder under Lag om allmänna pensionsfonder (2000:192). 
Från 1 januari 2023 ändras regleringen av AP7 vilket ger oss 
ökade möjligheter att investera i alternativa (illikvida) tillgångar 
såsom fastigheter och infrastrukturprojekt. Det ger oss förut-
sättningar att skapa ett bättre och mer hållbart förvalsalternativ. 
Lagen om AP-fonder anger att AP7:s kapitalförvaltning ska ske 
uteslutande i spararnas intresse och att medlen i de fonder som 
Sjunde AP-fonden förvaltar ska förvaltas på ett föredömligt sätt 
genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid 
förvaltningen ska Sjunde AP-fonden fästa särskild vikt vid hur en 
hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet 
att långsiktigt hög avkastning uppnås vid den valda risknivån. Till 
skillnad från de andra AP-fonderna är AP7 förhindrade att rösta 
på bolagsstämmor i svenska bolag. Eftersom vi inte ser någon 
motsättning mellan avkastning och hållbarhetshänsyn, ger lagen 
oss gott utrymme att bedriva en föredömlig kapitalförvaltning 
för att främja en hållbar utveckling.

Samverkan med intressenter
Samverkan och dialog med aktörer i omvärlden är en förutsättning 
för att utveckla och förbättra AP7:s verksamhet och våra arbetssätt. 
Ett effektivt arbete med exempelvis aktivt ägande, normbildning och 
kunskapsspridning bygger på samverkan med investerare, externa  
experter och andra aktörer som har kunskap inom olika hållbarhets-
frågor. Dialogen är även viktig för att förstå vilka förväntningar  
intressenterna har på AP7 och vår verksamhet, samt hur de uppfattar 
vårt arbete.  

AP7:s nyckelintressenter är de som har störst intresse av vår verksam-
het och för vilka det ömsesidiga inflytandet är betydande. De utgörs  
av våra sparare, kärnleverantörer, medarbetare, samarbetspartner, samt 
våra huvudmän, det vill säga Riksdagens pensionsgrupp och Finans-
departementet. Se tabellen nedan för en översikt över formerna för vår 
dialog med varje grupp, samt vilka frågeställningar de fokuserar på.
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Hållbarhetsfråga* AP7:s huvudsakliga påverkan

Långsiktig  
avkastning

AP7:s uppdrag är att förvalta premiepensionsmedel i det statliga 
förvalsalternativet. Alla människor behöver en pension de kan leva på och 
genom det statliga förvalsalternativet ska sparare som inte vill eller kan 
göra ett aktivt fondval ges möjlighet till en lika god avkastning och pension 
som andra sparare.

Affärsetik och  
antikorruption

AP7:s hållbarhetsarbete grundar sig på Global Compacts tio princi-
per, vilket inkluderar att motverka alla former av korruption. Samhällets 
och spararnas förtroende är centralt för att AP7 ska kunna uppfylla sitt 
kärnuppdrag. Mutor eller misstankar om mutor kan skada AP7:s anseen-
de allvarligt och som statlig myndighet bör AP7 agera föredömligt inom 
området. 

Mänskliga rättigheter AP7:s hållbarhetsarbete grundar sig på Global Compacts tio principer, 
vilket inkluderar att motverka alla former av kränkningar av mänskliga 
rättigheter. Som statlig myndighet bör AP7 agera föredömligt inom om-
rådet och AP7 arbetar bland annat genom sin ägarstyrning för att minska 
riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Systemkritiska  
miljöfrågor  
(klimat/biologisk  
mångfald/vatten)

AP7:s långsiktiga uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare, är 
beroende av implementeringen av Parisavtalet och att den globala mark-
naden har en långsiktigt hållbar utveckling. AP7 har identifierat klimatet, 
den biologiska mångfalden och tillgången till färskvatten som särskilt vikti-
ga utmaningar och arbetar genom sin ägarstyrning för att minska riskerna. 
AP7 investerar även i verksamheter som bidrar till minskade klimatrisker 
och bedriver temaarbeten inom områden där man kan göra skillnad på ett 
resurseffektivt sätt. 

Produktportfölj Genom sin kapitalförvaltning ska AP7 skapa god avkastning på ett 
ansvarsfullt sätt. Som långsiktig, global investerare kan AP7 göra störst 
nytta genom att vara en aktiv ägare och genom att investera i bolag som 
erbjuder lösningar på olika hållbarhetsutmaningar.

Hållbarhetsfråga* AP7:s huvudsakliga påverkan

Aktivt ägarskap AP7:s långsiktiga uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare är 
beroende av implementeringen av Parisavtalet och att den globala mark-
naden har en långsiktigt hållbar utveckling. AP7 arbetar aktivt med att 
förstå och hantera hållbarhetsrisker och -möjligheter i portföljen och med 
att påverka portföljbolagen i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och antikorruption.

Etablering av  
hållbara normer

Som global, långsiktig ägare och statlig pensionsfond har AP7 större 
möjlighet än många andra investerare att arbeta med etablering av håll-
bara normer och metodutveckling för marknaden och att implementera 
dessa hos bolag världen över. AP7 bedriver normutveckling i samverkans-
form, nationellt och internationellt.

Kunskapsspridning AP7 arbetar för att utveckla och sprida kunskap om hållbara investe-
ringar och ägarstyrning. Som statlig pensionsfond har AP7 möjlighet att 
sammanföra beslutsfattare, näringsliv, experter och investerare och att 
överbrygga gapet mellan forskning och praxis inom området.

Folkbildning Pensionssystemet ger sparare eget ansvar för placeringen av sin  
premiepension. Genom folkbildning om privatekonomi och om pensions-
systemet vill AP7 ge spararna bättre förutsättningar att förstå sin pension 
och att fatta medvetna beslut kring sin premiepension.

Medarbetare/ 
anställning

Som liten och kunskapsintensiv organisation är medarbetarnas  
kompetens och välbefinnande, liksom förmågan att behålla och attrahera 
nödvändig kompetens, en förutsättning för att AP7 ska kunna leverera på 
sitt uppdrag – att skapa avkastning och arbeta aktivt med ägarstyrning.

 
*   Urvalet av hållbarhetsfrågor har baserats på AP7:s uppdrag, verksamhet och arbetssätt, samt på Global Reporting Initiatives (GRI:s) ramverk 

för hållbarhetsrapportering, inklusive GRI:s Topic Disclosures och sektortillägget för finansbranschen Financial Services Sector Supplement.

Väsentliga hållbarhetsfrågor
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Initiativ/riktlinjer

UN Principles for Responsible Investments (UNPRI) FN:s principer för ansvarsfulla investeringar är ett globalt initiativ för institutionella investerare  
som verkar för att integrera hållbarhetsaspekter i sina investeringar. AP7 har skrivit under PRI:s 
principer för ansvarsfulla investeringar.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) Europeiskt nätverk för investerare som samverkar för att stävja klimatförändringarna.

Climate Action 100+ Ett femårigt projekt för investerare som arbetar för att driva fram klimatåtgärder i världens  
största utsläppande företag.

Carbon Disclosure Framework (CDP) Globalt informationssystem som hjälper företag, städer och stater att mäta och hantera sin  
miljöpåverkan.

Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif) Svenskt hållbarhetsnätverk för investerare.

Swedish Investors for Sustainable Development  
(SISD)

Svenskt hållbarhetsnätverk för investerare som bildats och organiseras av biståndsmyndigheten 
Sida.

Global Investors for Sustainable Development  
(GISD)

Globalt hållbarhetsnätverk för investerare som bildats på initiativ av FN och med inspiration  
från det svenska nät verket SISD.

Transition Pathway Initiative (TPI) Globalt initiativ för investerare som tillhandahåller information om bolags koldioxidutsläpp och  
hjälper investerare att utvärdera hur koldioxidtunga bolag arbetar för att bli fossilfria samt om det 
sker i linje med Parisavtalet.

Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) Globalt investerarnätverk med fokus på hållbarhet inom jordbruk och gröna näringar.

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD)

Internationellt initiativ som utvecklat ett ramverk för att identifiera och rapportera organisationers 
klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. 

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures 
(TNFD)

Internationellt initiativ som utvecklar ett ramverk för bolags rapportering och identifiering av  
naturrelaterade risker och möjligheter, samt för deras påverkan på naturen.

The Paris Aligned Investment Initiative Net Zero  
Asset Owner Commitment (PAII NZAOC)

Globalt hållbarhetsnätverk för investerare som arbetar för att portföljinnehaven ska sänka utsläppen  
i linje med Paris avtalet.

Ceres En ideell organisation som arbetar med kapitalmarknaden för att lösa de största globala  
hållbarhetsutmaningarna.

International Corporate Governance Network  
(ICGN)

ICGN är ett globalt nätverk för ägarstyrningsfrågor. ICGN arbetar för att aktieägare ska få ökade  
rättigheter att rösta på bolagsstämmor och en starkare ställning gentemot bolagsledningarna.

Medlemskap och frivilliga överenskommelser 
AP7 förhåller sig till följande medlemskap och frivilliga riktlinjer som man stödjer eller har undertecknat.

Utvärdering av leverantörer
AP7 har ett mindre antal leverantörer, av främst 
externa förvaltnings- och analystjänster, huvud-
sakligen i Storbritannien och USA. Den externa 
förvaltningen innebär att våra placeringar görs av 
utomstående förvaltare, ofta större specialiserade 
firmor. AP7 använder extern förvaltning för majo-
riteten av vårt förvaltade kapital. I avtalen kräver vi 
att förvaltarna uppfyller våra hållbarhetskrav, som 
till exempel förbjuder investeringar i bolag som AP7 
har svartlistat. Vi för en kontinuerlig dialog med våra 
externa förvaltarna och utvärderar samtliga årligen, 
inklusive nya förvaltare. AP7 har valt att inte överlåta 
ägarstyrningen till externa förvaltare utan sköter 
själva röstning vid bolagsstämmor, bolagsdialoger, 
screening och svartlistning, samt juridiska processer.
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GRI-index

Statement of use Sjunde AP-fonden har redovisat med hänvisning till GRI Standards för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022. 

GRI 1 used GRI 1: Foundation 2021

GRI-standard Upplysning Sidhänvisning Kommentarer och avsteg

Generella upplysningar 

GRI 2:  
General Disclosures 2021 2-1 Information om organisationen 

Sjunde AP-fonden (AP7) är en statlig myndighet med huvudkontor i Stockholm.  
Verksamheten bedrivs i Sverige. 

2-2 Enheter som ingår i organisationens hållbarhetsrapportering 44

2-3 Redovisningsperiod, frekvens och kontaktperson 36 Kontakt: Johan Florén, chef ESG och kommunikation, johan.floren@ap7.se

2-4 Förändringar i tidigare rapporterade upplysningar Inga omräkningar har skett i förhållande till hållbarhetsredovisningen 2021.

2-5 Externt bestyrkande 44 Hållbarhetsrapporten har granskats översiktligt av AP7:s revisorer. 

2-6 Aktiviteter, värdekedja och andra affärsförbindelser 6–7, 14, 39

2-7 Medarbetare 29–30

2-8 Medarbetare som inte är anställda Arbetet bedrivs huvudsakligen av AP7:s anställda, ej av inhyrda konsulter/entreprenörer. 

2-9 Struktur för bolagsstyrning 31–34

2-10 Nominering och val av högsta styrande organ 31

2-11 Ordförande för styrelsen 33 Styrelsens ordförande är inte ledande befattningshavare på AP7.

2-12 Styrelsens roll i arbetet med översyn och hantering av påverkan 36

2-13 Delegering av ansvar för att hantera påverkan 36

2-14 Styrelsens roll i arbetet med hållbarhetsredovisningen 36
Väsentlighetsanalysen tas fram av verksamheten och föreläggs för styrelsen som  
en del av hållbarhetsredovisningen vilken styrelsen fastlägger. 

2-15 Intressekonflikter 32 Under 2022 har inga intressekonflikter rapporterats kopplat till styrelsen. 

2-16 Kommunikation av kritiska frågeställningar
AP7 har ett internt incidentrapporteringssystem med löpande rapportering till styrelsen. 
Under 2022 har inga händelser bedömts som kritiska. 

2-17 Den samlade kunskapen hos styrelsen 33–34 Tre av AP7:s styrelsemedlemmar har fördjupad ESG-profilering.

2-18 Utvärdering av styrelsens arbete 31

2-19 Ersättningspolicy  31, 51-52
Arvodet till styrelsemedlemmar fastställs av regeringen.  
Varken anställda eller styrelse har lön med rörlig ersättning. 
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GRI-standard Upplysning Sidhänvisning Kommentarer och avsteg

2-20 Process för att fastställa ersättningar  31, 51-52

2-22 Uttalande om strategi för hållbar utveckling 4–5, 14–15

2-23 Policyåtaganden 6, 36

2-24 Förankring av policyåtaganden 36–37, 39

2-25 Processer för att avhjälpa negativ påverkan
20–22, 29–30, 

36–38, 43

2-26
Mekanismer för rådgivning och rapportering av angelägenheter  
i organisationen 30, 41

Under 2022 implementerades ett visselblåsarsystem med rapportering till en extern aktör. 
Visselblåsnings- och incidentrapportering sker till styrelsen. 

2-27 Efterlevnad av lagar och förordningar 2022 inträffade inga fall av bristande efterlevnad som resulterade i böter eller sanktioner.

2-28 Medlemskap i organisationer 39

2-29 Metod för intressentengagemang 37

2-30 Kollektivavtal Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal.

UPPLYSNINGAR OM VÄSENTLIGA FRÅGOR  

GRI 3: Material topics 2021 3-1 Process för att fastställa väsentliga frågor 36

3-2 Lista över väsentliga frågor 38

3-3 Styrning av väsentliga frågor 36

EKONOMISKA STANDARDER

EKONOMISKT RESULTAT 

GRI 3: Material topics 2021 3-3 Styrning av väsentliga frågor 15, 32–33

AP7 Egen upplysning Långsiktig avkastning 9

GRI 201: Economic  
performance 2016 201-2

Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter på grund av  
klimatförändringar

15–23, 25–27, 
36, 43 Se även AP7:s klimathandlingsplan som finns tillgänglig på ap7.se. 

ANTIKORRUPTION

GRI 3: Material topics 2021 3-3 Styrning av väsentliga frågor 20–21, 36–37

GRI 205:  
Anti-corruption 2016

205-2 Kommunikation och utbildning i antikorruptionspolicyer och rutiner 29, 37

205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Under 2022 har inga bekräftade fall av korruption inträffat.
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GRI-standard Upplysning Sidhänvisning Kommentarer och avsteg

MILJÖSTANDARDER

UTSLÄPP

GRI 3: Material topics 2021 3-3 Styrning av väsentliga frågor
15–23, 25–27, 

36, 43 

GRI 305: Emissions 2016 305-3 Övriga indirekta växthusgasutsläpp – portföljen (Scope 3) 19

SOCIALA STANDARDER

ANSTÄLLNING

GRI 3: Material topics 2021 3-3 Styrning av väsentliga frågor 29–30, 36

GRI 401: Employment 2016 401-1 Nyanställda och personalomsättning 29–30

SEKTORSPECIFIKA UPPLYSNINGAR – FINANSBRANSCHEN

PRODUKTPORTFÖLJEN

GRI 4: Sector disclosures, 
Financial services FS-6 Portföljens fördelning per region, storlek och sektor  13

FS-8
Ekonomiskt värde av produkter/tjänster med särskilda  
miljömässiga syften 14–15, 17

AKTIVT ÄGANDE

GRI 4: Sector disclosures, 
Financial services FS-10

Bolag i portföljen som organisationen har interagerat med avseende 
miljö-/sociala frågor 14–15, 17, 25–26

FS-11
Förvaltat kapital som omfattas av positiv eller negativ miljömässig/
social screening 11

Hela AP7:s förvaltade kapital omfattas av krav på ansvarsfull förvaltning baserat på  
normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

SAMHÄLLE

GRI 4: Sector disclosures, 
Financial services FS-14

Initiativ för att förbättra tillgängligheten till finansiella tjänster för  
missgynnade grupper i samhället 15, 28

 
*  Urvalet av hållbarhetsfrågor har baserats på AP7:s uppdrag, verksamhet och arbetssätt, samt på Global Reporting Initiatives (GRI:s) ramverk för hållbarhetsrapportering och sektortillägget för finansbranschen Financial Services Sector Supplement.
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Rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) är ett ramverk som beskriver hur organisationer ska rapportera klimatrelaterade risker 
och möjligheter. AP7 har anpassat redovisningen av klimatrelaterad information till rekommendationerna i TCFD:s ramverk för att beskriva hur vi 
arbetar strategiskt med klimatrelaterade risker och möjligheter. Tabellen nedan sammanfattar AP7:s rapportering. Ytterligare information om AP7:s 
klimatarbete finns på sidorna 16–19 och i AP7:s klimathandlingsplan som finns tillgänglig på ap7.se.

Upplysning Sammanfattning av AP7:s rapportering

Styrning Styrelsens övervakning av klimat relaterade risker och 
möjligheter, samt ledningens roll i att bedöma och 
hantera dessa

AP7:s styrelse ser årligen över och beslutar om AP7:s verksamhetsplan som omfattar de riktlinjer för ägarstyrning genom vilka vi åtar oss att 
följa internationella konventioner, inklusive FN:s klimatkonvention med Parisavtalet. I verksamhetsplanen ingår även riktlinjer för riskhantering, 
inklusive klimatrisker. Under 2022 fastställde styrelsen AP7:s klimathandlingsplan som beskriver hur AP7 ska bidra till globala nettonollutsläpp 
2050. Styrelsen informeras regelbundet om AP7:s hållbarhetsarbete och hur arbetet i förhållande till målen i klimathandlingsplanen fortskrider. 
Vilka bolag som ska svartlistas beslutas av styrelsens arbetsutskott, som även involveras i andra betydande hållbarhetsfrågor. 

AP7:s kapitalförvaltningschef är ansvarig för att integrera hållbarhetsaspekter, inklusive klimatrisker, i de investeringar som görs. Chefen för 
ESG och kommunikation är övergripande ansvarig för att implementera hållbarhets- och klimataspekter i AP7:s ägarstyrning.

Strategi Identifierade klimatrelaterade risker och möjligheter 
och deras påverkan på strategin, samt strategins 
motståndskraft vid olika klimatscenarier

AP7 har en långsiktig placeringshorisont där syftet är att driva på en omställning av ekonomin genom aktiv ägarstyrning och investeringar i 
verksamheter som bidrar till minskade klimatrisker. AP7 investerar i ett stort antal bolag i olika sektorer och regioner och fondens klimatrisker 
är i stort sett desamma som i hela den globala ekonomin. Den stora spridningen av innehav minskar spararnas exponering mot varje enskilt 
bolags risker. 

AP7 har gjort en scenarioanalys baserat på tre huvudsakliga scenarier för den globala uppvärmningen och deras respektive effekt på olika 
tillgångsslag, se AP7:s klimathandlingsplan på ap7.se. 

Riskhantering Organisationens processer för att identifiera, bedöma 
och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter

Klimatförändringar har en betydande roll för den ekonomiska utvecklingen och därmed även för fondens avkastning. Att identifiera och  
bedöma klimatrisker och möjligheter är därför väsentligt och ett arbete under ständig utveckling.

AP7:s investeringsfilosofi grundas på långsiktighet och den klimathandlingsplan som AP7 publicerade 2022 tydliggör hur hållbarhet och 
klimataspekter ska integreras i kapitalförvaltningen. I den aktiva förvaltningen använder vi oss av möjligheten att investera i verksamheter som 
erbjuder lösningar på klimatproblemet och vi har gröna mandat i förvaltningen av samtliga tillgångsslag. AP7 har även en omställningsportfölj 
under utveckling som ska kombinera aktiv förvaltning med aktivt ägande.  

Sedan år 2014 mäter och redovisar AP7 årligen portföljens koldioxidavtryck. Sedan 2021 redovisar vi även skillnaden i förändringar i avtrycket 
som beror av portföljbolagens utsläpp och de förändringar som beror på att våra innehav ändrats. AP7 använder koldioxidavtrycket som ett 
av flera underlag för att prioritera vårt aktiva ägande för att styra mot verkliga utsläppsminskningar i realekonomin. I ägarstyrningen prioriterar 
AP7 de bolag som har störst klimatpåverkan. De prioriterade bolagen utgör tillsammans minst 70 procent av aktieportföljens koldioxidavtryck. 
Under 2022 gjordes en nollmätning av omställningsgraden av våra prioriterade bolag. Läs mer i vår klimathandlingsplan.

Indikatorer  
och mål

Indikatorer och mål som används vid bedömning och 
hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter

AP7 har skrivit under Net Zero Asset Owner Commitment inom Paris Aligned Investment Initiative med det övergripande målet att fonden ska 
bidra till globala nettonollutsläpp 2050. I klimathandlingsplanen har AP7 tagit fram delmål inom fyra områden: investeringar, aktivt ägande, 
offentlig policydialog och transparens. AP7 mäter och redovisar det samlade koldioxidavtrycket för portföljbolagen i AP7:s aktiefond, där målet 
är att bolagen ska minska sina utsläpp. 
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Revisorns yttrande avseende  
Sjunde AP-fondens hållbarhetsrapport

För Sjunde AP-fonden, org.nr 802406-2302

Uppdrag
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten
för 2022 samt för att den är upprättad i enlighet med Sjunde
AP-fondens principer för hållbarhetsrapportering.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett med vägledning av FAR:s rekom-
mendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av 
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning  
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 10 februari 2023

Helena Kaiser de Carolis  
Auktoriserad revisor 

Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor

Hållbarhetsrapporten för 2022 är upprättad i enlighet med Sjunde AP-fondens 
principer för hållbarhetsrapportering som motsvarar de som framgår av  
årsredovisningslagen.

Hållbarhetsrapporten i denna rapport återfinns på sidorna 14–43.

Stockholm den 9 februari 2023

Per Frennberg,  
Ordförande 

Emma Ihre,  
Vice ordförande 

Susanne Ekblom

Tonika Hirdman Henrik Saxborn Mikaela Valtersson
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Sjunde AP-fonden Årsredovisning 2022
Organisationsnummer 802406-2302

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Samtliga belopp anges i tusental kronor

Sjunde AP-fondens uppdrag 
I det svenska allmänna pensionssystemet ingår att en del av pensions-
avgiften avsätts till premiepension och förvaltas i fonder efter individu-
ella val av pensionsspararna. Premiepensionssystemet administreras 
av den statliga Pensionsmyndigheten. Sjunde AP-fonden (AP7), som 
också är en statlig myndighet, har i uppdrag att utveckla och förvalta 
de statliga alternativen inom premiepensionssystemet, framför allt det 
statliga förvalsalternativet.

Premiepensionssparare får sina medel placerade i AP7 Såfa (statens 
årskullsförvaltningsalternativ) och kan därefter aktivt välja att deras 
medel ska placeras i någon annan fond i premiepensionssystemet.

Denna förvaltningsberättelse behandlar verksamheten i ”fondbola-
get” AP7, inklusive de produkter AP7 tillhandahåller via de två bygg-
stensfonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.

Det statliga erbjudandet – sex ”produkter”
Det statliga erbjudandet består av sex olika investeringsalternativ; 
förvalsalternativet AP7 Såfa, de två byggstensfonderna AP7 Aktiefond 
och AP7 Räntefond, samt tre fondportföljer med olika risknivåer, AP7 
Försiktig, AP7 Balanserad och AP7 Offensiv. Alla produkter är valbara 
hos Pensionsmyndigheten och kan kombineras med andra fonder i 
premiepensionssystemet.

Byggstensfonderna 
AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond är de byggstensfonder som de övri-
ga fyra AP7-produkterna AP7 Såfa och de tre fondportföljerna skapas 
med hjälp av. Fonderna tillförs årligen kapital, främst genom att Pen-
sionsmyndigheten för över föregående års fastställda pensionsrätter 
i fonder. För detaljerad information om utvecklingen för dessa fonder 
hänvisas till särskilda årsberättelser för fonderna.

AP7 Såfa
AP7 Såfa är ingen fond utan en instruktion till Pensionsmyndigheten 
som anger hur placeringar för respektive sparare ska fördelas mellan 
byggstensfonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. AP7 Såfa består 
av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond i olika proportioner som föränd-
ras över tiden enligt en livscykelprofil som grundas på spararens ålder. 

Fram till och med 55 års ålder består AP7 Såfa av 100 procent AP7 
Aktiefond. Mellan 56 års ålder och 75 års ålder trappas andelen AP7 
Aktiefond årligen ned och ersätts med AP7 Räntefond. Från 75 års ålder 
är fördelningen konstant 33 procent AP7 Aktiefond och 67 procent AP7 
Räntefond. 

Tre statliga fondportföljer
Genom olika kombinationer av AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 
skapas också tre fondportföljer med olika risknivåer. De tre statliga 
fondportföljerna är AP7 Försiktig, AP7 Balanserad och AP7 Offensiv.

• AP7 Försiktig består av 33 procent 1) AP7 Aktiefond och 67 procent 
AP7 Räntefond

• AP7 Balanserad består av 50 procent 1) AP7 Aktiefond och  
50 procent AP7 Räntefond

• AP7 Offensiv består av 75 procent 1) AP7 Aktiefond och 25 procent 
AP7 Räntefond

Förvaltat kapital och avkastning
Förvaltat kapital 2022
Under 2022 placerade Pensionsmyndigheten premiepensionsmedel för 
2021 års pensionsrätter. Totalt uppgick inflödet av kapital genom köp av 
andelar i fonderna till 44,6 miljarder kronor (46,4 miljarder kronor 2021). 
Utflödet av kapital genom inlösen av andelar, på grund av pensions-
utbetalningar och att premiepensionssparare bytte till andra fonder, 
uppgick till sammanlagt cirka 13,7 miljarder kronor (25,2 miljarder 
kronor 2021) under året. 

Vid utgången av 2022 förvaltade AP7 sammanlagt 905,2 miljarder 
kronor (966,9 miljarder kronor), varav 814,0 miljarder kronor i AP7 
Aktiefond och 91,2 miljarder kronor i AP7 Räntefond. Minskningen av 
det totala förvaltade kapitalet förklaras av en negativ värdeutveckling 
under året till följd av nedgångar på de globala aktiemarknaderna.

Avkastning 2022
Inflationsutvecklingen och geopolitiska spänningar satte stark press på 
världens aktiemarknader under 2022, vilket ledde till stora kursrörelser 
och breda nedgångar på aktiemarknaderna. För AP7:s del motverkade 
dock den amerikanska dollarns förstärkning mot den svenska kronan 
delvis effekten av den breda nedgången eftersom AP7 har en stor andel 
amerikanska aktier under förvaltning.

För att dämpa inflationsutvecklingen höjde Riksbanken samtidigt 
styrräntan, vilket hade en negativ effekt på AP7 Räntefonds innehav av 
svenska obligationer. 

AP7 Såfa har en livscykelprofil. Det innebär att fördelningen mellan 
aktie- och ränteplaceringar är olika för olika årskullar och därför blir 
också avkastningen olika för sparare i olika åldrar. För att få en rättvi-
sande bild av värdetillväxten på individuella pensionskonton hänvisas 
sparare till sitt pensionskonto hos Pensionsmyndigheten 2). Utveckling-
en av AP7:s totala kapital under förvaltning, där AP7 Såfa utgör 94,8 
procent av kapitalet, har under 2022 haft en avkastning på –9,5 procent. 
Under samma period har de privata premiepensionsfonderna gett en 
avkastning på –15,1 procent i genomsnitt. Skillnaden förklaras bland an-
nat av att AP7:s produkter har en högre valutaexponering än de privata 
premie pensionsfonderna, men utvecklingen för AP7:s investeringar i 
private equity och riskpremier har också bidragit positivt.

Risken (mätt som standardavvikelse under den senaste 24-månaders-
perioden) har för AP7 varit 13,0 procent, jämfört med 13,5 procent för 
genomsnittet för de privata premiepensionsfonderna 3). 

Sedan starten 2000 har förvalsalternativet 4) gett en genomsnittlig 
årlig avkastning på 7,4 procent, jämfört med 4,8 procent för de privata 
premiepensionsfonderna (tidsviktad avkastning). 

En sparare som investerar i aktiemarknaden förväntas få en avkastning 
som långsiktigt överstiger en ränteplacering. En typisk premiepensions-
sparare som sedan 2000 haft sitt kapital investerat hos AP7 har fått en 
kapitalviktad avkastning på 9,8 procent per år. Kapitalviktad avkastning 
anger genomsnittlig årlig utveckling för en genomsnittlig sparares konto 
och kan jämföras med utvecklingen för inkomstpensionen. AP7:s lång-
siktiga ambition för avkastningen är att ett kontinuerligt sparande i förval-
salternativet under hela arbetslivet ska ge en långsiktig överavkastning i 
förhållande till inkomstpensionen om minst 2 procentenheter per år. In-
komstpensionens utveckling under perioden hade inneburit en utveckling 
motsvarande 3,3 procent per år. Under förvalsalternativets hittills varande 
livstid har denna avkastningsambition därmed överträffats.

1)   Fondportföljerna rebalanseras en gång per år i samband med Pensionsmyndighetens  
placering av pensionsrätter, vilket innebär att fördelningen mellan AP7 Aktiefond och  
AP7 Räntefond kan avvika från fördelningen under året.

2)  www.pensionsmyndigheten.se mina sidor
3)   Pensionsmyndigheten beräknar index som återspeglar utvecklingen för fonder valbara 

på Pensionsmyndighetens fondtorg, exklusive AP7:s produkter. Rabatter på fondavgifter, 
myndighetens avgift och arvsvinster är inte medräknade.

4)  Premiesparfonden t o m maj 2010 och därefter AP7 Såfa.
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Statens fondportföljer har under 2022 gett följande avkastning:
• AP7 Försiktig –7,1 procent (85,9 procent sedan starten i maj 2010)
• AP7 Balanserad –7,8 procent (143,1 procent sedan starten i maj 2010)
• AP7 Offensiv –8,8 procent (257,2 procent sedan starten i maj 2010)

Byggstensfonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond har under 2022 
gett följande avkastning:
• AP7 Aktiefond –9,9 procent (jämförelseindex –5,6 procent)
• AP7 Räntefond –5,9 procent (jämförelseindex –5,8 procent) 

Ytterligare information om AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond ges i 
årsberättelserna för respektive fond.

Verksamheten
Resultat
Under 2022 uppgick AP7:s intäkter av rörelsen till 443,5 miljoner kronor 
(606,4 miljoner kronor). Minskningen av intäkterna beror på att fondav-
giften sänktes med 0,025 procent per den 1 januari 2022. Kostnaderna, 
inklusive räntenetto, uppgick till 457,2 miljoner kronor (395,2 miljoner 
kronor). Resultatet blev således –13,7 miljoner kronor (211,2 miljoner 
kronor). Eget kapital vid årets slut var 1 381,2 miljoner kronor (1 395,6 
miljoner kronor). 

AP7:s intäkter är helt beroende av det förvaltade kapitalets storlek 5), 
medan kostnaderna är det till ungefär hälften. De kapitalberoende 
kostnaderna utgörs av avgifter till externa kapitalförvaltare och till 
depåbank. 

Eftersom AP7:s intäkter beror på det förvaltade kapitalets storlek ska 
eventuella överskott i kapitalförvaltningsverksamheten tillfalla premie-
pensionsspararna genom gradvis sänkning av förvaltningsavgifterna 
i de fonder som förvaltas av AP7. Förvaltningsavgifterna utgör AP7:s 
enda intäktskälla, och hur stora dessa intäkter blir beror helt på det 
förvaltade kapitalets storlek. Vid en kraftig och ihållande nedgång på 
aktiemarknaderna kan därför en situation uppstå då intäkterna minskar 
så mycket att verksamheten inte kan bedrivas vidare utan att förvalt-
ningsavgifterna höjs eller kostnaderna drastiskt sänks. För att minska 
denna risk har AP7:s styrelse beslutat att en buffert motsvarande två 
gånger genomsnittet av de kommande fem årens prognostiserade 
fasta kostnader ska byggas upp. AP7:s styrelse beslutade i december 
2021 om en sänkning av förvaltningsavgiften för AP7 Aktiefond till 0,05 
procent från och med den 1 januari 2022. Då de globala aktiemarkna-
derna har varit vikande under året, och då AP7:s budget är i balans, 
kvarstår förvaltningsavgifterna för AP7 Aktiefond (0,05 procent) och 
AP7 Räntefond (0,04 procent) oförändrade under 2023.

Beslut om ändrade placeringsregler för AP7
I november 2022 fattade riksdagen beslut om ändrade placeringsregler 
för AP7. I och med ändringarna ges AP7 möjlighet att investera upp till 
20 procent av fondkapitalet i alternativa tillgångsslag, vilket innebär 
att investeringar i fastigheter och infrastruktur kan göras, vid sidan 
av de investeringar i private equity som AP7 gjort sedan många år. 
Utökningen av tillåtna tillgångsslag möjliggör en ytterligare diversifie-
ring av AP7:s investeringar. Riksdagen har också fattat beslut om att 
AP7:s förvaltning, likt vad som gäller för övriga AP-fonder, ska ske på 
ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt 
ägande. Vid förvaltningen ska AP7 fästa särskild vikt vid hur en hållbar 
utveckling kan främjas utan att göra avkall på det övergripande målet 
om en långsiktigt hög avkastning. 

Året 2022
Övergripande
Under året meddelade AP:s VD, Richard Gröttheim, att han avser att 
lämna sin anställning under 2023. Som en följd av detta inledde styrel-
sen efter sommaren en rekryteringsprocess och i december anställdes 
Pål Bergström som ny VD för AP7. Pål Bergström tillträder sin tjänst 
senast den 1 juli, 2023. Richard Gröttheim kvarstår som VD tills dess  
Pål Bergström tillträder.

Under året har också en återgång till kontoret skett efter att arbetet 
under ett par år till stora delar bedrivits på distans till följd av covid 19- 
restriktioner. Anställda som så önskar kan, om arbetet medger, även 
fortsättningsvis förlägga delar av sin arbetstid till hemmet, men huvud-
delen av arbetet ska utföras från kontoret.

Utöver den löpande verksamheten har arbetet under året koncen-
trerats till utveckling enligt fastställd strategisk plan, vilket bland annat 
avser utökning av andelen gröna obligationer i ränteportföljen, utveck-
ling och implementering av en omställningsportfölj som en del i AP7:s 
klimat handlingsplan, samt upphandling av ett nytt portföljförvaltnings-
system. Mycket arbete har också lagts på att förbereda organisationen 
inför de möjligheter till investeringar i fastigheter och infrastruktur som 
följer av ny reglering för AP7.

Kapitalförvaltning
Under 2022 har kapitalförvaltningens arbete inriktats på utveckling och 
integrering av hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Detta har dels gjorts 
genom att en så kallad omställningsportfölj tagits fram, där vissa bolag 
som bedöms ha trovärdiga omställningsplaner för att nå målet om net-
tonollutsläpp 2050 ges ökad vikt i portföljen, dels genom att andelen 
gröna obligationer i ränteportföljen har ökats under året. Organisations-
mässigt har detta område också förstärkts genom att en anställd inom 
kapitalförvaltningen har tilldelats rollen som ansvarig för hållbarhetsin-
tegration i förvaltningen, samtidigt som en ränteförvaltare har anställts.

Utöver det har mycket arbete lagts ner på upphandlingar av externa 
förvaltare av globala aktie- och riskpremiemandat, samt på förstärk-
ning av ett antal kärnprocesser i kapitalförvaltningsverksamheten, 
innefattande likviditetshantering och processer för säkerställande och 
aktieutlåning.

Kapitalförvaltningsorganisationen har också identifierat möjliga 
investeringsalternativ inom fastigheter och infrastruktur. De första in-
vesteringarna i tillgångsslagen väntas göras under första halvåret 2023. 

Nyckeltal för AP7:s produkter – översikt

Avkastning  
2020-12-31-  

2022-12-31

Genomsnittlig års-
avkastning sedan 

start (2010-05-21)

Total risk  
(standard - 

avvikelse  
24-mån, %)

AP7 Aktiefond –9,9 %  13,9 %  14,1 %

AP7 Räntefond  –5,9 % 0,4 %  2,4 %

AP7 Såfa 6) –9,5 % 12,9 % 13,0 %

AP7 Försiktig –7,1 % 5,0 % 5,9 %

AP7 Balanserad –7,8 % 7,3 % 7,9 %

AP7 Offensiv –8,8 % 10,6 % 11,0 %

Privata fonder –15,1 % 8,3 %  13,5 %

Avkastning för förvalsalternativet jämfört med  
genomsnittet för de privata premiepensionsfonderna

Ackumulerad 
avkastning  
sedan start  

år 2000

Genomsnittlig  
årsavkastning 

sedan start  
år 2000

Genomsnittlig 
årsavkastning 

de senaste  
10 åren

Förvalsalternativet 7) 377,9 % 7,4 % 14,5 %

Privata fonder 180,0 % 4,8 % 9,6 %

Sjunde AP-fonden | Årsredovisning 2022

5)   AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond
6)   Avser AP7:s samtliga sparare som grupp och inkluderar inte rabatter.
7)   Premiesparfonden t o m maj 2010 och därefter AP7:s samtliga produkter som  

grupp och inkluderar inte rabatter.
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ESG
Som universell ägare fokuserar AP7 på normutveckling och aktivit 
ägande i samverkan med andra likasinnade investerare för att nå 
realekonomiska effekter i systemkritiska ESG-frågor. Under året har 
AP7 publicerat sin första klimathandlingsplan som redogör för fondens 
långsiktiga klimatstrategi för att utveckla både ägarstyrning och inves-
teringar och bidra till att det globala målet om nettonollutsläpp 2050 
uppnås. Som en av 40 medlemmar i den internationella styrgruppen 
TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure) har fonden 
också deltagit aktivt på flera nivåer i utvecklingen av ett internationellt 
ramverk för hantering och rapportering av risker relaterade till biologisk 
mångfald och naturkapital. Vidare lanserades världens första globala 
standard för ansvarsfull klimatlobbying under 2022, efter många års 
internationellt investerarsamarbete där AP7 har varit drivande.

Adminstration
Under året har en omfattande upphandling av nytt portföljförvalt-
ningssystem gjorts och implementeringen av den lösning som väljs i 
inledningen av 2023 kommer att pågå under hela det kommande året. 
På systemsidan har också ett arbete bedrivits med att ta fram en ny 
lösning för systemintegration mellan AP7 och externa förvaltare, då 
nuvarande lösning inte är långsiktigt hållbar. Dessutom har implemente-
ringen av AP7:s nya risksystem genomförts under året och en databas 
för datalagring har tagits i drift.

Inom administrationen har också en översyn gjorts av processen för 
hantering av flaggnings- och blankningsrapportering och de interna 
rutinerna har förstärkts. 

Upphandlingar har gjorts avseende externa juridiska tjänster, arkiva-
rie/registrator och SOC-tjänst för övervakning av cyberhot. Dessutom 
har en upphandling av ett e-arkiv initierats.

Inom administrationen har resurser också lagts på vidareutveckling 
av den operationella modellen, bland annat avseende alfaförvaltning, 
gröna obligationer och förvaltningens omställningsportfölj. En analys av 
regelverken som rör EU:s taxonomiförordning och öppenhetsdirektivet 
har också gjorts för att säkerställa att AP7 kan rapportera hållbarhets-
relaterade frågor enligt de krav som kommer att gälla för AP7 från och 
med 2023. 

Inom IT och informationssäkerhetsområdet har åtgärder vidtagits en-
ligt vad som följer av AP7:s strategiska plan och de handlingsplaner som 
tagits fram. Därtill pågår utvecklingen av en dataplattform, för lagring, 
bearbetning och analys av data. 

Kontrollfunktioner
Inom risk och regelefterlevnad har arbetet med att utveckla AP7:s risk-
kultur och processer för riskstyning och riskhantering fortsatt, liksom 

utvecklingen av fondens ledningssystem och ledningsprocesser. 
Ansvariga för kontrollfunktionerna har deltagit i de fondgemensam-

ma projekt som bedrivits under året och har därutöver genomfört de 
års- och kontrollplaner som fastställts av styrelsen. 

Utöver det har ett projekt som avser styrningsformer under ny 
reglering initierats, och implementeringen av de slutsatser som följer 
kommer att hanteras under 2023. 

Under året har kontrollfunktionerna bland annat sett över, och stärkt, 
processen kring uppföljning av utlagd verksamhet samt implementerat 
processer för hantering av penningtvätts- och sanktionsfrågor. 

HR
Under året har HR-funktionen följt upp och vidareutvecklat det arbete 
som sedan flera år bedrivits för att stärka AP7:s organisationskultur. 
Fokus har varit på ledarskap och samarbete. 

En uppföljning av det flexibla arbetssätt som införts i AP7:s verk-
samhet, med viss möjlighet till distansarbete, har gjorts genom en 
enkätundersökning. Resultatet av undersökningen visar att möjligheten 
till distansarbete uppfattas mycket positivt av AP7:s anställda. 

En större medarbetarundersökning har också genomförts under året 
och resultatet visar i huvudsak på ett mycket gott arbetsklimat inom de 
olika verksamheterna på AP7.

Utöver det har ett antal upphandlingar inom tjänstepensionsrådgiv-
ning och HR- och internkommunikation genomförts.

HR har också bistått verksamhetsansvariga vid de rekryteringar som 
genomförts under året.

Som en årligt återkommande del i HR-funktionens arbete har också 
lönekartläggning och lönerevision genomförts. Utbildningar för samtlig 
personal har hållits i frågor som rör penningtvätt och sanktioner, mark-
nadsmissbruk och GDPR. 

Samverkan mellan AP-fonderna
AP-fondernas Samverkansråd bildades 2016 för att utveckla samarbe-
tet och samverkan mellan AP1–AP4 samt AP7. Ordförandeskapet för 
Samverkansrådet roterar mellan fonderna och under 2022 har det varit 
AP7 som innehaft den rollen. Syftet är att samverka inom områden 
utanför investeringsverksamheten med målet att uppnå kostnadseffek-
tivitet, effektivt resursutnyttjande, samt erfarenhets- och kunskapsut-
byte. Samarbetet sker i olika etablerade forum i form av samordnings-
grupper med varierande sammansättning av representanter från de 
olika AP-fonderna. Gemensamt för dessa samarbeten är att de drivs 
utifrån det mervärde som samarbetet skapar för varje enskild fond och 
för fonderna gemensamt. Varje samverkansgrupp formulerar årligen 
en egen uppdragsbeskrivning och handlingsplan vilken följs upp och 
rapporteras halvårsvis till Samverkansrådet. I slutet av året samman-

fattas arbetet i en rapport till fondernas VD:ar, vilken även används som 
underlag i Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna. 

Organisation
Ledning
Verkställande direktören (VD) har inrättat en ledningsgrupp för verk-
samheten. Ledningsgruppen har ett strategiskt fokus och till lednings-
gruppens hjälp har VD inrättat ett antal kommitteér, vilkas huvudsakliga 
uppgift är att bereda frågor inför beslut i ledningsgruppen. Lednings-
gruppen består av:
• VD
• Chef kapitalförvaltning
• Chef administration
• Chef ESG och kommunikation
• HR-ansvarig
• Riskansvarig
• Regelverksansvarig.

VD fattar beslut i ledningsgruppen efter samråd med övriga deltagare. 
Ledningsgruppens medlemmar utgör AP7:s ledande befattningshavare.

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltningsorganisationen bestod vid utgången av 2022 av 13 
tillsvidareanställda. Stora delar av det förvaltade kapitalet förvaltas av 
externa förvaltare. Den interna förvaltningen arbetar huvudsakligen 
med upprätthållande av beslutad exponeringsnivå, aktiv förvaltning av 
svenska aktier, ränteförvaltning samt med hantering av AP7:s Private 
Equity-portfölj. 

Eftersom en stor del av tillgångarna förvaltas externt lägger AP7 
ned ett betydande arbete för att systematiskt följa upp och utvärdera 
de externa förvaltarna. Utvärderingen avser förvaltningsresultat och 
efterlevnad av avtalsvillkor, samt även frågor som rör intern kontroll och 
efterlevnad av administrativa rutiner och bestämmelser. 

Administration
AP7:s administrativa enheter utgörs av fond- och värdepappersadmi-
nistration, risk och avkastning, IT och informationssäkerhet, affärs-
utveckling, ekonomi och rapportering, kontorsservice, registratur  
och juridik. Vid utgången av 2022 var nitton (19) personer tillsvidare-
anställda inom administration. 

För AP7 är effektivitetsaspekter av stor betydelse. Det betyder att 
externa tjänster nyttjas inom de områden där det är lämpligt för att 
säkerställa hög kompetens, låga kostnader och låg sårbarhet. Detta 
innefattar bland annat ekonomi- och löneadministration, IT-drift, 
internrevision samt vissa juridiska tjänster. Denna modell innebär att det 
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är en viktig uppgift för organisationen att fungera som en kvalificerad 
beställare och att bedriva en effektiv och fortlöpande kvalitets- och 
kostnadskontroll över de utlagda uppdragen.

ESG och kommunikation
AP7 bedriver ett aktivt arbete för att fortlöpande utveckla informa-
tionen till icke-väljarna i premiepensionssystemet. Inom området 
ägarstyrning hanteras frågor som rör hur AP7 som aktieägare kan 
påverka de bolag vi investerar i att ta ansvar för hållbarhet, etik och god 
bolagsstyrning i sin verksamhet. Vid utgången av 2022 var sex personer 
tillsvidareanställda inom ESG och kommunikation.

Kontrollfunktioner
AP7 arbetar utifrån principen om “tre försvarslinjer”, vilket innebär att 
verksamhetens risker ägs och kontrolleras av verksamheten själv, och 
att det riskarbete som utförs i verksamheten följs upp av fondens obe-
roende funktioner för risk och regelefterlevnad. Som tredje försvarslinje 
fungerar fondens internrevisorer, vilka rapporterar till AP7:s styrelse. Vid 
utgången av 2022 var två personer anställda inom funktionerna risk och 
regelefterlevnad. Under året har vissa kontroller av regelefterlevnaden 
utförts av extern regelverkskonsult.

Som ett led i AP7:s strävan att stärka den interna kontrollen ska 
samtliga nyanställda bekräfta att de tagit del av fondens etiska riktlinjer, 
riktlinjer för hantering av intressekonflikter, samt riktlinjer för intern 
styrning och kontroll. Eventuella ändringar i dessa riktlinjer kommunice-
ras till samtlig personal. 

Medarbetare
AP7 är en relativt liten men högt kvalificerad organisation. Det inne-
bär att det är av stor betydelse att AP7 kan attrahera och bibehålla 
personal med rätt kompetens för uppdraget. Stor vikt läggs därför vid 
kompetensutveckling. Detta uppnås dels genom att anställda i stor 
utsträckning ges möjlighet till externa utbildningsinsatser, dels genom 
en uttalad målsättning att öka de anställdas kunskap och förståelse 
för verksamheten genom internt kompetensutbyte. Genom en väl 
utvecklad process för medarbetarsamtal dokumenteras de anställdas 
utvecklingsbehov och utvecklingsplaner fastställs. 

Stor vikt läggs också vid de anställdas fysiska och psykiska hälsa, lik-
som vid en god arbetsmiljö. För att förebygga ohälsa erbjuds samtliga 
anställda ett friskvårdsbidrag på maximalt 5 000 kronor per år. 

AP7 eftersträvar en jämn könsfördelning i verksamheten. Kön, köns-
överskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan grund 
som åtnjuter skydd enligt tillämplig lag får inte påverka lönesättningen.

Under året har två personer anställts och två anställda har lämnat 

organisationen. Vid utgången av 2022 var antalet tillsvidare anställda 42 
personer (20 kvinnor och 22 män). Utöver det hade AP7 vid utgången 
av 2022 tre timanställda medarbetare. Personalomsättningen har under 
året uppgått till 2,5 procent och sjukfrånvaron till 0,99 procent. 

Styrning och kontroll
Styrelsens arbete
Under året har styrelseledamoten Karolina Ekholm ersatts av Henrik 
Saxborn. Styrelsen hade under 2022 sex ordinarie sammanträden, samt 
ett extra sammanträde i december där beslut om ny VD fattades.

Styrelsen har inrättat ett arbetsutskott som består av ordföranden, 
vice ordföranden och VD. Arbetsutskottet beslutar i de frågor som 
styrelsen delegerar till utskottet, däribland exkludering av bolag AP7 
inte investerar i enligt AP7:s riktlinjer för ägarstyrning. Arbetsutskottet 
fungerar också som ersättningskommitté, vilken har till uppgift att 
säkerställa att regeringens riktlinjer för anställningsvillkor till ledande 
befattningshavare efterlevs. I ersättningskommittén deltar inte VD i frå-
gor som rör ersättning till VD och är i övriga frågor enbart adjungerad.

Som stöd och rådgivare åt VD vid olika verksamhetsbeslut och som 
rådgivande organ åt den interna kapitalförvaltningen har ett kapital-
förvaltningsutskott inrättats. Kapitalförvaltningsutskottet bestod vid 
utgången av 2022 av fem styrelseledamöter och två anställda (VD och 
vice VD/kapitalförvaltningschefen). Styrelsens ordförande är ordföran-
de i utskottet.

Styrelsen har också inrättat ett revisionsutskott, vilket bereder 
regelverksfrågor av väsentlig betydelse. Revisionsutskottet bestod 
under 2022 av fyra styrelseledamöter. Ledamoten Susanne Ekblom är 
ordförande i utskottet. Vid revisionsutskottets möten deltar intern- och 
externrevisorer när de har något att avrapportera, VD, chefen för admi-
nistration, riskansvarig samt regelverksansvarig.

Under 2022 var de externa revisorerna närvarande vid ett styrelse-
sammanträde. 

Ägarfrågor
Med ägarfrågor avses hur AP7 ska utöva den ägarfunktion som följer 
av aktieinnehaven i AP7 Aktiefond. Som en del av verksamhetsplanen 
fastställs årligen riktlinjer för AP7:s ägarstyrning. I riktlinjerna anges hur 
AP7 ska utöva sin ägarfunktion i kraft av de stora aktieinnehaven.

AP7 tillämpar sedan 2012 riktlinjer som innebär att ägarstyrning 
genom röstning på bolagsstämma kan göras för utländska aktier. AP7 
röstar regelmässigt på de bolagsstämmor där så är möjligt. AP7 är 
enligt lag normalt förhindrad att rösta för svenska aktier. AP7 arbetar i 
ägarstyrnings- och hållbarhetsfrågor med tre parallella ”teman” i treårs-
cykler. Detta innebär att fördjupat arbete bedrivs inom särskilt utvalda 
fokus områden, vid sidan av de fyra verktyg som används i verksam-

heten (uteslutning, dialog, röstning och juridiska processer). Under 2023 
kommer AP7 att arbeta med teman inom avskogning och biologisk 
mångfald, universell ägarstyrning samt styrelseansvar.
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Not 2022 2021
Rörelsens intäkter

Förvaltningsavgifter 443 499 606 446

443 499 606 446

Rörelsens kostnader

1 Personalkostnader –94 062 –84 602

2 Övriga externa kostnader –100 779 –69 101

Externa förvaltare och depåbank –270 174 –239 302

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –423 –972

–465 438 –393 977
Rörelseresultat –21 940 212 469

Resultat från finansiella poster 

3 Ränteintäkter och liknande 8 885 –

4 Räntekostnader och liknande –630 –1 256

8 255 –1 256
Resultat efter finansiella poster –13 684 211 213

Årets resultat –13 684 211 213

Not 2022 2021
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

5 Inventarier 673 1 011

Summa materiella anläggningstillgångar 673 1 011

Summa anläggningstillgångar 673 1 011

Omsättningstillgångar

6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56 697 67 781

7 Övriga fordringar 3 226 3 151

Kassa och bank 1 492 379 1 448 698

Summa omsättningstillgångar 1 552 302 1 519 630
Summa tillgångar 1 552 975 1 520 641

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Konst 40 –

Utrangerad konst – –120

Balanserat resultat 1 395 556 1 184 463

Årets resultat –13 684 211 213

Summa eget kapital 1 381 912 1 395 556

Skulder
8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 150 016 111 778

Leverantörsskulder 9 232 4 612

Övriga skulder 11 815 8 695

Summa skulder 171 063 125 084

Summa eget kapital och skulder 1 552 975 1 520 640

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING
Sjunde AP-fonden | Årsredovisning 2022
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Redovisningsprinciper

AP7 följer de regler som finns i lagen (2000:192) om allmänna pen-
sionsfonder (AP-fonder). Redovisningsprinciperna har inte ändrats i 
förhållande till föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkterna består av fasta förvaltningsavgifter som erhålls från de för-
valtade fonderna. Dessa intäktsförs löpande i den period de avser.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar. Avskrivning görs med procentsatser enligt 
nedan:

2022 2021
Inventarier 20 % 20 %

Ombyggnad av hyrd lokal 30 % 30 %

Avskrivningar framgår av not för balansposten.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk valuta har upp-
tagits till balansdagens kurs.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Samtliga belopp anges i tusental kronor

2022 2021
Antal anställda
Medeltal anställda 43 40

Anställda per 31 december 45 42

Antal ledande befattningshavare 
(per 31 december) 7 7

Löner och arvoden
Styrelseordförande 218 218

Styrelsen exkl. ordförande 846 931

VD 4 747 4 268

Ledningsgrupp exkl. VD 11 259 10 750

Övriga anställda 34 630 31 315

Summa 51 700 47 482

Pensionskostnader
VD 1 371 1 223

Ledningsgrupp exkl. VD 5 699 5 287

Övriga anställda 9 262 8 909

Summa 16 332 15 419

Sociala kostnader
Styrelseordförande 68 68

Styrelse exkl. Ordförande 266 293

VD 1 826 1 639

Ledningsgrupp exkl. VD 4 932 4 580

Övriga anställda 13 157 12 008

Summa 20 249 18 588

Ledande befattningshavare
Kvinnor 3 3

Män 4 4

Ersättning till ledande befattningshavare 2022

Fast lön
Övriga 

förmåner
 Pensions-
kostnader Summa 

Verkställande direktör 4 747 7 1 371 6 125

Vice verkställande direktör/
chef förvaltning 3 017 6 890 3 913

Administrativ chef 2 094 8 822 2 924

Kommunikationschef 1 848 6 1 118 2 972

Chef Compliance 1 568 6 1 018 2 592

Chef Risk 1 490 6 1 101 2 597

Personalchef 1 242 7 750 1 999

16 006 46 7 070 23 122

Ersättning till ledande befattningshavare 2021

Fast lön
Övriga 

förmåner
 Pensions-
kostnader Summa 

Verkställande direktör 4 268 4 1 223 5 495

Vice verkställande direktör/
chef förvaltning 2 907 4 831 3 742

Administrativ chef 2 012 4 848 2 864

Kommunikationschef 1 715 4 1 009 2 728

Chef Compliance 1 521 4 912 2 437

Chef Risk 1 449 4 1 027 2 480

Personalchef 1 146 4 660 1 810

15 018 28 6 510 21 556

AP7 tillämpar kollektivavtalet mellan BAO och JUSEK/CR/CF (SACO), 
samt regeringens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
Styrelsen för AP7 har beslutat om riktlinjer för ersättning för ledande 
befattningshavare och anställda. 

Ingen anställd har lön som innehåller någon rörlig komponent. För 
VD, vice VD och den administrativa chefen gäller därutöver följande. 
Pensionsåldern är 65 år. VD, vice VD och den administrativa chefen 
undantas från den pensionsplan som gäller enligt kollektivavtalet 
och erhåller i stället individuella pensionsförsäkringar till en kostnad 
motsvarande 30 procent av den fasta lönen, i enlighet med regeringens 
riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag 
med statligt ägande.

 För VD och vice VD är uppsägningstiden sex månader. Om upp-
sägning sker från arbetsgivarens sida kan, efter uppsägningstiden, 

Not 1 Personalkostnader
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avgångsvederlag utbetalas under 12 månader motsvarande den fasta 
månadslönen 8). Avräkning sker mot utgående lön och inkomst av 
förvärvsverksamhet. 

För ledande befattningshavare, utom VD, vice VD och den administ-
rativa chefen, kan pensionsavsättningarna överstiga 30 procent av 
lönen. Detta följer av tillämplig kollektivpensionsplan, BTP1 alternativt 
BTP2. BTP1 är premiebestämd medan BTP2 huvudsakligen är förmåns-
bestämd.

I regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare anges att 
ersättningar ska vara måttfulla och inte löneledande, samtidigt som de 
behöver vara konkurrenskraftiga för att inte utgöra ett hinder i kompe-
tensförsörjningen. Denna målsättning uppnås genom en tydlig process 
där AP7:s ersättningskommitté (ordförande, vice ordförande och VD 
(adjungerad)) bereder löneramen för samtliga medarbetare, ersättning-
ar till ledande befattningshavare, ansvariga för kontrollfunktionerna och 
övriga anställda med en ersättning som minst uppgår till ersättningen 
för någon av de ledande befattningshavarna, samt förhandlar lön och 
övriga villkor med VD. Hela styrelsen fattar beslut i ersättningsfrågor 
efter beredning av ersättningskommittén. Den nedre gränsen för ersätt-
ningarnas konkurrenskraft påverkas av bland annat krav på senioritet 
och beställarkompetens. Kraven är i sin tur en följd av att verksam-
heten bedrivs av en liten organisation och många underleverantörer. 
Ersättningsnivåerna för AP7:s anställda kan inte heller ligga väsentligt 
under de ersättningsnivåer som erbjuds av privata kapitalförvaltnings-
bolag. Under 2022 genomfördes en jämförelsestudie av det oberoende 
internationella konsultföretaget Willis Tower Watson. Jämförelsestudien 
omfattar finansiella aktörer i Sverige i stort, där bland andra storbanker 
och övriga AP-fonder finns med. Resultaten visade att AP7:s ersätt-
ningsnivåer är måttfulla och inte på något område löneledande.

 Generellt ligger ersättningsnivån på medianen. AP7:s styrelse gör 
därför bedömningen att AP7:s ersättningsnivåer total sett ligger i nivå 
med de som erbjuds av de privata marknadsaktörerna och att regering-
ens riktlinjer därmed har följts under 2022.

Styrelsens arvoden beslutas av regeringen. Utöver de av regeringen 
fastställda arvodena har sammanlagt 100 000 kronor utbetalats till de 
styrelseledamöter som också ingår i kapitalförvaltningsutskottet eller 
revisionsutskottet. 

Not 1 Personalkostnader, forts. Not 2 Övriga externa kostnader

2022 2021
Revisionsuppdrag PwC 526 476

Lokalhyra 6 123 5 034

Information och data 36 448 30 609

Övriga externa tjänster 52 444 29 196

Övriga kostnader 5 238 3 786

Summa övriga externa kostnader 100 779 69 101

Arvoden till revisionsbolag 
Revisionsuppdrag 526 476

Skatterådgivning 3 895 403

Övrig rådgivning 253 705

Summa arvoden 4 674 1 584

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete med den lagstadgade 
revisionen.

Not 3 Ränteintäkter och liknande

2022 2021
Realiserat resultat försäljning värdepapper 8 885 –

Summa ränteintäkter och liknande 8 885 –

Not 4 Räntekostnader och liknande

2022 2021
Räntekostnader –358 –850

Valutakursförluster –272 –406

Summa räntekostnader och liknande 630 –1 256

Not 5 Inventarier

2022 2021
Ingående anskaffningsvärde 5 044 4 645

Inköp 97 519

Utrangering inventarier –37 –

Utrangering – –120

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden 5 104 5 044

Ingående avskrivningar –4 033 –3 061

Återförda avskrivningar  
utrangerade inventarier 25 –

Årets avskrivningar –423 –972

Utgående ackumulerade avskrivningar 4 431 –4 033
Utgående bokfört värde 673 1 011

Not 6
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

2022 2021
Upplupna fondavgifter 37 797 57 889

Övriga interimsfordringar 18 900 9 892

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 56 697 67 781

Not 7 Övriga fordringar

2022 2021
Skattefordran 3 226 3 151
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Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2022 2021
Upplupna personalkostnader 5 011 5 389

Upplupna kostnader externa förvaltare och 
depåbank 134 812 98 979

Skatteskuld 3 958 3 654

Övriga interimsskulder 6 235 3 756

Summa upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 150 016 111 778

Stockholm den 9 februari 2023

Per Frennberg  
Ordförande

Emma Ihre  
Vice ordförande

Susanne Ekblom

Tonika Hirdman Henrik Saxborn Mikaela Valtersson

Magnus Vesterlund Roine Vestman Anders Wihlborn

Richard Gröttheim  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 februari 2023

Helena Kaiser de Carolis  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen
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Revisionsberättelse
För Sjunde AP-fonden, organisationsnummer 802406-2302

Revisionsberättelsen avser den fullständiga lagstadgade  
årsredovisningen för Sjunde AP-fonden och är en kopia av  
den revisionsberättelse som lämnades den 2023-02-10.

Rapport om årsredovisningen

Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sjunde AP-fonden för 
år 2022. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sjunde AP-fondens finan-
siella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat 
för året enligt lagen om allmänna pensionsfonder. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen  
fastställes.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till Sjunde AP-fonden enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild en-
ligt lagen om allmänna pensionsfonder. Styrelsen och den verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och den verk-
ställande direktören för bedömningen av fondens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom utför vi följande moment:

• Vi identifierar och bedömer riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamål-
senliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

• Vi skaffar oss en förståelse av den del av fondens interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• Vi utvärderar lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• Vi prövar lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi prövar, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser såda-
na händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
fondens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att fonden inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• Vi utvärderar den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat invente-
ringen av de tillgångar som Sjunde AP-fonden förvaltar. Vi har även 
granskat om det finns någon anmärkning i övrigt mot styrelsens och 
den verkställande direktörens förvaltning av Sjunde AP-fonden för 
2022. 
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Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande invente-
ringen av tillgångarna eller i övrigt avseende förvaltningen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till Sjunde AP-fonden enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna samt för förvaltningen av fondens tillgångar 
enligt lagen om allmänna pensionsfonder. 

Styrelsen ansvarar för fondens organisation och förvaltningen av 
fondens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma fondens ekonomiska situation och att tillse att fondens 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och fondens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fondens bokföring ska 

fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om förvaltningen är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om det finns någon anmärkning 
mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sjunde 
AP-fonden för räkenskapsåret 2022.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda anmärkning.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning un-
der hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild bety-
delse för Sjunde AP-fonden situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om förvaltningen. 

Stockholm den 10 februari 2023

Helena Kaiser de Carolis  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

Sjunde AP-fonden | Årsredovisning 2022
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AP7 Aktiefond Årsberättelse 2022
Organisationsnummer 515602-3862

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Samtliga belopp anges i tusental kronor

Placeringsinriktning
AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil 
i förvalsalternativet AP7 Såfa och därmed en byggsten i det allmänna 
pensionssystemets premiepensionsdel. Fonden ingår också i statens 
fondportföljer. Mer information om dessa portföljer finns i årsredovis-
ningen för Sjunde AP-fonden (AP7).

Målet för AP7 Aktiefond är att vid den valda risknivån uppnå en 
långsiktigt hög avkastning som överträffar avkastningen för fondens 
jämförelseindex (se förklaringar till nyckeltal nedan). Fonden förvaltas 
aktivt med tydlig hållbarhetsprofil och har följande strategi:

• Placering av tillgångarna i globala aktier med bred geografisk och 
branschmässig spridning, och aktierelaterade derivatinstrument som 
höjer förväntad avkastning och risk– globalportfölj.

• Ökad riskspridning genom att vikta om och addera fler tillgångsslag 
och investeringsstrategier – diversifiering.

• Anpassning av fondens risknivå och riskinnehåll över tid med hjälp av 
en systematisk riskhantering – riskramverk.

Under 2022 påbörjades bland annat arbetet med en omställningsport-
följ som är en del av AP7:s klimathandlingsplan. Den första investering-
en gjordes i december. Målet är att utforma ett omställningsmandat 
som ska utgöra 10 procent av aktiefonden till 2025. Omställningsport-
följen är tänkt att kombinera aktiv förvaltning med aktivt ägande. Syftet 
är att bidra till ökad diversifiering samtidigt som vi genom aktivt ägande 
verkar för en ökad klimatomställning i bolagen. Portföljen speglar AP7:s 
åtagande att stärka klimatarbetet i aktieportföljen. Sett till AP7:s globa-
la aktieportfölj på över 3 000 bolag handlar det om att öka innehaven i 
vissa bolag jämfört med fondens jämförelseindex.

Hävstång, som innebär att fondens värdeutveckling förstärks jämfört 
med den underliggande marknadens utveckling, får användas i förvalt-
ningen av fonden. Syftet är dels att öka avkastningen i globalportföljen, 
dels att skapa exponering mot önskade tillgångsslag och för att hantera 
portföljens risker inom diversifiering och riskhantering.  

Globalportföljen
Globalportföljen i AP7 Aktiefond består av globala aktier. Tillgångsslaget 
globala aktier ska ge en aktieexponering som motsvarar indexet MSCI 
All Country World Index 1). Hävstång uppnås med hjälp av finansiella 
instrument (derivatinstrument) som ökar placeringsutrymmet. 

Diversifiering
För att sprida och effektivisera risktagandet investerar AP7 Aktiefond  
i tillgångsslag och investeringsstrategier som kompletterar urvalet i  
globalportföljen. Denna diversifiering åstadkoms på flera sätt och upp-
nås genom nedanstående strategier: 

– Tillväxtmarknader
Utöver den exponering mot tillväxtmarknader som ges av fondens glo-
bala exponering investerar fonden ytterligare i tillväxtmarknadsaktier. 
Fonden har därigenom en fem procentenheter högre exponering mot 
tillväxtmarknadsaktier än vad som ges av marknadsviktad exponering 
enligt MSCI All Country World Index.

– Private equity
Fondens investeringar i private equity ska omfatta indirekta placeringar 
i onoterade företag. AP7 Aktiefonds placeringar kanaliseras genom två 
för ändamålet bildade bolag i utlandet. AP7 Aktiefond äger andelar i 
dessa bolag i form av sådana överlåtbara värdepapper som är tillåtna 
för placeringar enligt lagen om värdepappersfonder. Bolagen placerar 
i sin tur på uppdrag av AP7 i andelar i företag/fonder som direkt eller 
indirekt placerar i andelar i onoterade företag. Strategin är långsiktig 
och förväntas över tid ge en högre avkastning än börsnoterade bolag.

– Småbolag
Utöver den exponering mot stora och medelstora bolag som ges av 
fondens globala exponering investerar fonden även i mindre bolag, 
s.k. småbolag. Definitionen utgår från MSCI:s definition där ett typiskt 
småbolag (median) har ett marknadsvärde på motsvarande 10 miljarder 
kronor. Fonden har därigenom en högre exponering mot mindre bolag 
än vad som ges av fondens referensportfölj.

– Faktorriskpremier
Investeringar i faktorriskpremier har potential att diversifiera portföljen 
och sänka risken utan att den långsiktiga förväntade avkastningen på-
verkas negativt. Faktorinvestering innebär att portföljer formas genom 

systematiskt urval av aktier med särskilda egenskaper, såsom låg värde-
ring, hög kvalitet eller positiv prisutveckling. Exponering mot egenska-
perna innebär ett risktagande som fonden förväntas erhålla en premie 
för, vilket förväntas leda till förbättrad riskjusterad avkastning över tid.

– Alternativa strategier 
Absolutavkastande strategier får användas för att öka fondens avkast-
ning och med syfte att påverka fondens riskprofil. Användningen av 
absolutavkastande strategier ska ske utifrån ett helhetsperspektiv.  
Alternativa strategier innefattar även fondens gröna förvaltningsmandat.

Riskramverk
Ramverket för riskhantering utgår från AP7:s långsiktighet och grun-
dantaganden om att marknadsförhållanden och framtidsutsikter bör 
påverka sparandets långsiktiga sammansättning. Ramverket används 
för att hantera risker i aktieportföljen och skydda fondkapitalet, framför 
allt genom att begränsa effekten av extrema nedgångar på aktiemark-
naden och dess inverkan på kapitalet i AP7 Aktiefond.

Derivatinstrument och aktielån 
Fondbestämmelserna tillåter att derivatinstrument används som ett led 
i placeringsinriktningen. Under 2022 har denna möjlighet utnyttjats i 
den löpande förvaltningen via aktieterminer och valutakontrakt. Vidare 
används OTC-derivat (Total Return Swaps) för att skapa hävstång i 
förvaltningen. Fondens genomsnittliga aktiemarknadsexponering 
netto har under 2022 legat på cirka 115,2 procent (115,0). Vid utgången 
av 2022 uppgick aktiemarknadsexponeringen netto till 115,5 procent 
(114,5) av fondkapitalet.

Derivatinstrument 2022 2021
Derivatbruttoexponering 2) %, högst 20,4 20,0

Derivatbruttoexponering %, lägst 17,8 17,8

Derivatbruttoexponering %, snitt 19,0 19,1

Fonden har ett aktieutlåningsprogram via Bank of New York Mellon. 
Detta program har under året gett en nettointäkt på 91,1 miljoner kronor 
(85 procent av totala intäkten för aktieutlåningsprogrammet). Kostna-
den för programmet har uppgått till 16,1 miljoner kronor (15 procent av 
totala intäkten för aktieutlåningsprogrammet). Inlåning av aktier för så 
kallad äkta blankning förekommer inom ramen för alternativa strategier.1, 2)  Se sid 60 Förklaring till nyckeltalen
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Ansvarsfulla investeringar
AP7 har sedan starten 2000 bedrivit ett aktivt påverkansarbete. Ut-
gångspunkten för arbetet med ansvarsfulla investeringar är de värde-
normer som kommer till uttryck i de internationella konventioner som 
Sverige har undertecknat när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö och korruption. 

I dagsläget arbetar AP7 med kombinationer av fyra olika påverkans-
metoder för hållbara och ansvarsfulla investeringar: agera på bolags-
stämmor, påverkansdialog, offentlig svartlistning (exkludering) och 
juridiska processer. 

AP7 arbetar även med tre sinsemellan överlappande fördjupningste-
man. Varje år avslutas arbetet med det tema som pågått i tre år och ett 
nytt tema introduceras. Det nya temat för 2022 var universell ägarstyr-
ning som syftar till att vidareutveckla kunskapen kring hur aktieägare 
med globala portföljer kan optimera arbetet med ägarstyrning för 
att uppnå reala hållbarhetseffekter. Temat avskogning och biologisk 
mångfald som initierades 2021 fortsatte under året och temat klimat-
omställning som initierades 2020 avslutades. Resultatet av ett avslutat 
temaarbete presenteras årligen i en temarapport som publiceras i AP7s 
temabank på hemsidan, och relevanta lärdomar integreras i AP7:s 
löpande kapitalförvaltnings- och ägarstyrningsprocesser.

Inom ramen för temaarbetet och utifrån AP7:s roll, uppdrag och 
investeringsfilosofi, har AP7 identifierat tre roller inom vilka fonden kan 
göra störst nytta för en hållbar utveckling – som pådrivare, som möjlig-
görare och som kunskapsspridare. 

Agera på bolagstämmor
AP7:s aktieportfölj speglar hela den reala ekonomin och genom att göra 
AP7:s röst hörd vid de årliga bolagsstämmorna har AP7 möjlighet att på-
verka hela aktiemarknaden. Enligt lagen om AP-fonder får AP7 inte rösta 
på svenska bolagsstämmor, men eftersom huvuddelen av aktieinnehavet 
är placerat utanför Sverige kan AP7 ändå agera i den absoluta merparten 
av de drygt 3000 bolag fonden har investerat i. 

Under 2022 röstade AP7 på 4 523 av 4 578 möjliga bolagsstämmor, 
motsvarande 99 procent. I 47 procent av fallen har AP7 på någon punkt 
röstat emot styrelsens rekommendation eller för ett aktieägarförslag 
som styrelsen inte ställt sig bakom. AP7 röstade på bolagsstämmor i 
54 länder. Av dessa dominerade Kina, USA och Japan där 61 procent av 
stämmorna hölls. AP7 röstade under året på totalt 499 motioner i olika 
hållbarhetsfrågor. Vi stödde en majoritet av dessa, 73 procent, lade ner 
rösten i 6 procent av fallen och röstade emot 20 procent av förslagen.  
Här kan du läsa mer om hur AP7 röstat https://www.ap7.se/proxy-vo-
tingrostning/

Påverkansdialog
AP7 för dialog med bolag rörande fall av rapporterade incidenter om 
situationer som inneburit risk för kränkningar av mänskliga rättigheter, 
eller risker kopplat till arbetsrätt, miljö och korruption. Utöver det har 
AP7 fört ett antal dialoger tillsammans med andra investerare inom 
ramen för fondens tematiska hållbarhetsarbete. 

AP7 bedrev under 2022 fördjupade, normbaserade påverkansdi-
aloger med 110 bolag om totalt 138 fall av verifierade eller potentiella 
normkränkningar. Utöver det har ett stort antal dialoger förts kring 
rapporterade incidenter samt dialog med ett tjugotal bolag inom ramen 
för det tematiska arbetet.

Offentlig svartlistning
AP7 svartlistar för att påverka bolag som kränker mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö, och korruption. Från och med 2016 är även Parisavtalet 
till FN:s klimatkonvention inkluderat och 2020 utvecklades screeningen 
till att även omfatta bolag som fortsätter att expandera sin verksam-
het inom kolproduktion och kolkraft. För att identifiera och verifiera 
kränkningar som bolag varit involverade i samlar AP7 in information 
från ett stort antal källor, bland annat inom FN-systemet och andra 
mellanstatliga organisationer, myndigheter, domstolar, massmedier och 
frivilligorganisationer. Informationen kvalitetssäkras, bolagets ansvar 
för situationen utreds och en bedömning görs om det agerat i strid med 
normverket. I den processen har AP7 stöd av flera externa experter.

Listan med bolag som AP7 exkluderar, samt skälet till exkluderingen, 
offentliggörs två gånger per år i syfte att påverka bolagen. Bolagen är 
normalt sett exkluderade i fem år, därefter investerar AP7 i bolaget igen 
under förutsättning att kränkningen har upphört och att nya incidenter 
inte har uppdagats. I december 2022 var sammanlagt 104 bolag ute-
slutna ur AP7:s investeringsuniversum. Listan finns på www.ap7.se.

Juridiska processer
I USA utnyttjar AP7 möjligheten att driva rättsprocesser genom grupp-
talan mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktie-
kursen negativt. Syftet med rättsprocesserna är både att påtala och 
avskräcka bolagen från oegentligheter och att få tillbaka pengar. Det 
kan till exempel handla om bolag som undanhållit korrekt information i 
syfte att undvika att denna påverkar aktiepriset. De flesta rättsfall slutar 
med förlikning. AP7 hade 18 pågående rättsprocesser vid utgången av 
2022.

Läs mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar i AP7:s håll-
barhetsredovisning.

Väsentliga risker per balansdagen
AP7 Aktiefond är en global aktiefond där hävstång används i förvalt-
ningen. Utvecklingen på aktiemarknaden utgör den enskilt största 
risken och ett betydande kursfall på de globala aktiemarknaderna kan 
leda till kraftigt försämrad avkastning. I och med att huvuddelen av 
fondens tillgångar är placerade utanför Sverige, och inga tillgångar 
valutasäkras, är fonden exponerad för stor valutarisk.

Resultatutveckling
AP7 Aktiefond uppnådde en totalavkastning på –9,9 procent under 
2022, vilket var 4,3 procentenheter sämre än avkastningen i fondens 
jämförelseindex. 

Aktiefonden pressades av den globala börsoron, till följd av bland 
annat den kraftigt stigande inflationen. Dollarns förstärkning mot den 
svenska kronan gav stöd, i och med den stora andelen amerikanska 
aktier i fonden, och bidrog därmed positivt till resultatet. Sammantaget 
gav globalportföljen ett negativt bidrag till totalavkastningen. Diversi-
fieringsportföljen dämpade risknivån i fonden men bidrog på totalen 
negativt till resultatet. 

Avkastningsbidraget från de olika risktyper som utgör diversifierings-
portföljen varierade under året. Innehaven i onoterade bolag (private 
equity) och alternativa strategier bidrog positivt till avkastningen med-
an faktorriskpremier, småbolag samt överviktning mot tillväxtmarkna-
der bidrog negativt. 

Marknadsutveckling
Inflationen, åtstramningen av penningpolitiken och kriget i Ukraina stod 
i fokus på världens finansmarknader under 2022. Börsåret präglades 
av breda globala kursfall under mycket stora svängningar. Det globala 
mönstret var likartat med börser som föll kraftigt och bottnade under 
hösten för att därefter återhämta sig något under årets sista kvartal. 

Inflationen var i fokus redan vid årets början och den fick ytterligare 
bränsle i och med den ryska invasionen av Ukraina i februari. Prisök-
ningarna syntes främst på energi och livsmedel men spreds successivt 
under året till allt fler typer av varor och tjänster. I USA noterades den 
högsta inflationssiffran på över 40 år. 

Världens centralbanker, som under 2021 betraktat inflationen som 
tillfällig, agerade nu kraftfullt för att bekämpa den. Den amerikanska 
centralbanken (Fed) var tidigt ute med att höja styrräntan under våren 
och under året följde majoriteten av världens centralbanker efter med 
allt större höjningar. Den svenska Riksbanken höjde exempelvis styrrän-
tan i flera steg till 2,5 procent, inklusive en höjning med hela 100 punkter 
i september. 

Marknadsräntorna, både de korta och långa, steg kraftigt under året. 
Ränteuppgången var som störst under första halvåret då det blev tyd-
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ligt att inflationen skulle bli högre och mer varaktig än centralbankerna 
tidigare förväntat sig. Uppgången fortsatte under andra halvåret men i 
något lugnare takt.

Oron för räntehöjningarnas effekt på konjunkturen och företagens 
vinstutveckling ledde till minskad riskaptit och stora kursrörelser under 
året. USA-börsen, S&P500, backade med cirka 18 procent men den 
amerikanska dollarn stärktes med 15 procent mot den svenska kronan 
vilket mildrade nedgången för en svensk sparare. Stockholmsbörsen, 
som var en av världens starkaste 2021, blev en av årets sämsta med en 
nedgång på 25 procent. 

Utvecklingen i tillväxtmarknader varierade kraftigt. De råvarudomi-
nerade latinamerikanska börserna klarade sig relativt bra i jämförelse 
med de asiatiska där inslaget av teknikbolag är stort. Den kinesiska 
aktiemarknaden tillhörde årets sämsta till följd av landets nolltolerans-
policy mot covid, vilket ledde till omfattande nedstängningar. Vid sidan 
av kriget i Ukraina var även den spända relationen mellan USA och Kina 
i fokus. Det osäkra världsläget påverkade även antalet börsintroduktio-
ner, som sjönk kraftigt jämfört med föregående år. 

Energisektorn gick överlägset starkast med stöd av det stigande pri-
set på energi och var den enda sektorn som gav en positiv avkastning 
under året. Samhällsnyttigheter, läkemedel och dagligvaror klarade sig 
förhållandevis bra. 

Räntekänsliga sektorer såsom telekommunikation och teknikbolag 
backade mest. Även detaljhandeln och andra konsumentrelaterade 
sektorer hade ett svårt år då de drabbades av konsumenternas försva-
gade köpkraft. Att tillväxtbolagen påverkades relativt sett hårdare av 
räntehöjningarna var positivt för AP7 då vi minskade exponeringen mot 
tillväxtbolag något till förmån för en ökad andel värdebolag.

Inflödet av kapital till fonden uppgick under 2022 till 30,1 miljarder 
kronor. Utflödet uppgick till 8,6 miljarder kronor.

Fondens tio största noterade innehav i procent av  
fondkapitalet vid utgången av 2022

Apple Computer Inc 3,48

Microsoft Corp 2,82

Amazon.com Inc 1,25

Taiwan Semiconductor 0,91

Alphabet Inc – Class A 0,91

Unitedhealth Group Inc 0,81

Alphabet Inc Class C 0,78

Johnson and Johnson 0,77

Tencent Holdings Ltd 0,68

Berkshire Hathaway Inc 0,63

Summa tio största innehav 13,0

Väsentliga händelser efter balansdagen
Den 23 november fattade Sveriges riksdag beslut om förändringar i 
lagen om AP fonder som berör Sjunde AP-fonden och dess förvaltning. 
Förändringarna innebar bland annat:

• målet för förvalsalternativet inom premiepensionen är ett pensions-
sparande av hög kvalitet som ger en trygg pension, det vill säga 
samma mål som för premiepensionssystemet i stort

• ett hållbarhetsmål införs för Sjunde AP-fonden, som innebär att 
fondförvaltningen ska ske på ett föredömligt sätt

• det ska finnas större möjligheter att placera fondens pengar i så 
kallade illikvida tillgångar.

Det innebär att AP7 under 2023 successivt kommer att påbörja inves-
teringar i nya illikvida tillgångsslag som fastigheter och infrastruktur. 
Detta bedöms bidra positivt till fondens riskjusterade avkastning och ge 
en bättre produkt till spararna.

AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022
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NYCKELTAL
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fondförmögenhet (Mkr) 814 003 879 041 655 423 616 662 418 944 396 162 314 874 261 072 235 725 173 493

Antal andelar (tusental) 1 672 798 1 628 143 1 628 291 1 603 903 1 483 257 1 361 024 1 273 624 1 230 448 1 184 861 1 143 683

Andelskurs (kr) 486,61 539,90 402,52 384,48 282,45 291,08 247,21 212,15 198,93 151,71

Avkastning
Fondavkastning (%) –9,9 34,1 4,7 36,2 –3,0 17,7 16,5 6,6 31,1 34,0

Jämförelseindex 1) (%) –5,6 31,2 2,5 33,5 –3,3 18,0 16,5 6,2 30,8 35,3

Genomsnittlig avkastning
2 år (%) 10,0 18,5 19,4 14,9 6,9 17,1 11,5 18,3 32,6 26,0

5 år (%) 10,8 16,9 13,7 14,1 13,2 20,8 17,3 14,5 – –

Sedan fondstart (%) 13,9 16,2 14,6 15,7 13,6 15,9 15,7 15,5 17,5 14,0

Riskmått 2)

Totalrisk fonden (%) 14,1 17,6 19,3 15,1 12,5 10,8 17,2 16,7 10,2 11,4

Totalrisk jämförelseindex (%) 12,5 15,6 17,2 14,1 12,6 9,7 17,1 16,8 9,4 10,5

Aktiv risk (%) 2,0 2,5 2,7 2,0 0,8 1,7 1,9 2,0 2,6 2,7

Active share (%) 29,1 28,2 28,1 27,2 4) 11,7 8,2 8,6 9,9 – –

Relativ VaR MC 99% snitt under året % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 – – – –

Relativ VaR MC 99% max under året % 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 – – – –

Relativ VaR MC 99% min under året % 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – –

Relativ VaR MC 99% per balansdag % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 – – – –

Omsättningshastighet (%) 9,3 7,0 16,7 8,5 8,0 8,9 13,0 16,9  19,3 22,9

Avgifter
Förvaltningsavgift (%) 0,05 0,075 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,14

Årlig avgift (%) 3) 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,17

Avgift insättning/uttag Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga

Transaktionskostnader
Totalt (Tkr) 73 277 80 168 136 349 119 792 106 292 97 642 100 378 106 288 93 702 73 188

Andel av omsättning (%) 0,04 0,06 0,05 0,08 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 0,08

Engångsinsättning 10 000kr (kr) 6,3 8,9 7,6 11,0 10,5 11,9 12,1 13,2 13,5 16,5

1)   Se Förklaring till nyckeltalen
2)    Riskmått är baserade på två års historisk månadsavkastning och beräknas i enlighet med Fondbolagens Förenings riktlinjer. För närmare information se www.fondbolagen.se. 
3)    Inkluderar faktiska och estimerade avgifter för alternativa investeringar.
4)    Ökningen av Active share förklaras av byte av jämförelseindex 2019-01-01 samt av att en exponeringsbaserad beräkningsmetod valts.

AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022

Förvaltningsavgift
AP7 Aktiefond betalar den sista dagen i varje 
månad en förvaltningsavgift till AP7. Avgiften 
beräknas dagligen med 1/365-del av fondens 
värde och täcker kostnader för bland annat 
förvaltning, administration, redovisning, för-
varing av värdepapper, revision, information 
och tillsyn. Under 2022 uppgick avgiften till 
0,05% av fondens förmögenhet.  

Transaktionskostnader, i form av courtage 
till mäklare och avgifter till depåbanker för 
värdepapperstransaktioner, belastar AP7  
Aktiefond direkt och ingår inte i förvaltnings-
avgiften. Avgift som betalas till förvaltare  
av fondens innehav i onoterade tillgångar 
(private equity) ingår heller inte i förvalt-
ningsavgiften utan belastar AP7 Aktiefond 
direkt. 
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Avkastnings- och riskberäkningar: 
AP7 Aktiefonds avkastning och risk beräknas på fondens NAV-kurs (Net 
Asset Value), som används vid köp och inlösen av andelar. Denna metod 
innebär att avkastningen redovisas efter avdrag av den förvaltnings-
avgift som AP7 Aktiefond betalar till AP7. Vid NAV-kursvärderingen 
används de priser på fondens tillgångar som avser senaste betalkurs. 

Relativ Value-at-Risk: 
AP7 använder en relativ Value-at-Risk-modell för att beräkna fondens 
sammanlagda exponering. Monte Carlo-modellen används med en 
konfidensnivå om 99 procent och med en tidshorisont om fem dagar. 
Mätningen syftar till att visa hur mycket fonden förväntas förlora i rela-
tion till referensindex över en viss tidperiod och med en viss säkerhet, 
under normala marknadsförhållanden. Vid beräkning av sammanlagd 
exponering jämförs fondens Value-at-Risk mot Value-at-Risk för refe-
rensindexet MSCI ACWI. 

Fondens Value-at-Risk får uppgå till högst två gånger Value-at-Risk 
för referensportföljen.

Derivatexponering: 
Ett mått på en fonds användning av derivat samt andra tekniker och 
instrument. Beräkningen av derivatexponeringen sker utifrån Finans-
inspektionens föreskrifter. Derivatexponeringen är beräknad enligt 
underliggande exponerat värde, vilket innebär att ingen så kallad delta-
justering görs. Nettoberäkning sker inte av korta och långa positioner. 
Detta medför att värdet ger en förenklad bild av fondens exponering 
och kan skilja sig från uppgifter som anges i andra sammanhang.

Jämförelseindex: 
Fondens jämförelseindex utgörs sedan 2019-01-01 av MSCI All Country 
World Index (Gross). Fondens jämförelseindex utgör en relevant refe-
rens i förhållande till fondens placeringsinriktning, tillgångsslag  
och marknader.

Totalrisk (standardavvikelse): 
Ett mått på hur mycket andelsvärdet har varierat under en viss period. 
Stora variationer i andelsvärdet innebär oftast en högre risk men också 
möjlighet till bättre värdetillväxt. Måttet baseras på fondandelarnas och 
jämförelseindex utveckling under de senaste två åren.

Aktiv risk: 
Ett mått på hur mycket en fonds andelsvärde varierat jämfört med 
jämförelseindex. En hög aktiv risk innebär att fondens placeringar 
avvikit mycket från jämförelseindex under perioden. Avkastningen för 
en portfölj med hög aktiv risk kan vara avsevärt högre eller lägre än av-
kastningen för index. Måttet baseras på fondandelarnas och jämförelse-
index utveckling under de senaste två åren.

Active share: 
Ett mått på hur stor del av fondens innehav som avviker från den 
sammansättning jämförelse indexet har, enligt Fondbolagens förenings 
rekommendation.

Omsättningshastighet: 
Mäter hur många gånger värdepapper har köpts eller sålts i förhållande 
till fondförmögenheten. Måttet anges i procent och beräknas genom 
att det lägsta värdet av summa köpta eller summa sålda värdepapper 
under perioden divideras med den genomsnittliga fondförmögenheten. 

Årlig avgift (%): 
Avser fondens alla kostnader exklusive räntekostnader, resultatbasera-
de avgifter och transaktionskostnader. Förvaltningsavgifter för alter-
nativa investeringar inkluderas. Måttet på kostnaderna, som belastat 
fonden de senaste tolv månaderna, uttrycks i procent av fondförmö-
genheten. Den årliga avgiften beräknas enligt ”CESR’s guidelines on the 
methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key 
Investor Information Document” (https://www.esma.europa.eu/sites/
default/files/library/2015/11/10_674.pdf) 

Transaktionskostnad: 
Courtage till mäklare och transaktionsavgifter till depåbank.

Kostnad för engångsinsättning, 10 000 kr: 
Förvaltningskostnad enligt resultaträkningen i kronor som under året är 
hänförlig till ett andelsinnehav som vid årets ingång uppgick till 10 000 
kronor och som behållits i fonden hela året.

Förklaringar till nyckeltalen
AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_674.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_674.pdf
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Not 2022-12-31 2021-12-31
Tillgångar Procent Procent

1 Överlåtbara värdepapper 792 055 955 97,3 853 149 213 97,1

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 96 223 0,0 3 660 157 0,4

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0,0 3 909 0,0

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 792 152 178 97,3 856 813 279 97,5

Bankmedel och övriga likvida medel 24 372 357 3,0 23 078 400 2,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 529 070 0,1 451 418 0,1

Övriga tillgångar 804 519 0,1 1 078 265 0,1

Summa tillgångar 817 858 124 100,5 881 421 362 100,3

Skulder
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 900 154 0,2 37 699 0,0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0,0 64 184 0,0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 1 863 457 0,2 2 165 884 0,3

Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 3 763 611 0,5 2 267 767 0,3

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 37 908 0,0 57 523 0,0

Övriga skulder 53 890 0,0 55 367 0,0

Summa skulder 3 855 409 0,5 2 380 657 0,3
2 Fondförmögenhet 814 002 715 100,0 879 040 705 100,0

Poster inom linjen 2022-12-31 2021-12-31
13 Utlånade värdepapper och mottagna säkerheter

Utlånade finansiella instrument 19 631 541 15 023 967

14 Mottagna säkerheter (statsobligationer, som minst AA-ratade) för utlånade finansiella instrument 20 584 902 15 862 877

Mottagna säkerheter (likvida medel) för OTC-derivatinstrument 3) – 4 355 283

Ställda säkerheter (likvida medel) för OTC-derivatinstrument 1 316 618 –

15 Inlånade värdepapper och ställda säkerheter

Inlånade finansiella instrument 3 636 047 4 214 829

Ställda säkerheter (aktier) för inlånade finansiella instrument 3 991 279 4 617 205

Ställda säkerheter (likvida medel) för övriga derivatinstrument 1 389 567 1 185 374

Utestående åtaganden

Kvarstående investeringslöften i private equity 18 922 969 20 319 137

BALANSRÄKNING
AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022

Som särskild  
bilaga finns en inne-
havsförteckning över 
samtliga finansiella 

instrument.

3)   Beloppet avser mottagna säkerheter för värdet 
på transaktioner per senaste bankdag innan 
bokslutsdag.

Samtliga belopp anges i tusental kronor
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Not 2022 2021
Intäkter och värdeförändring

3 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper  –73 625 617  186 658 024

4 Värdeförändring på OTC-derivatinstrument  –29 281 875  18 678 985 

5 Värdeförändring på övriga derivatinstrument –4 390 641  3 660 810 

6 Ränteintäkter 235 946  –4 058 

7 Utdelningar  16 922 043  13 434 303 

8 Valutakursvinster och -förluster netto 3 407 152 1 794 347 

9 Övriga finansiella intäkter 134 675 152 734

Summa intäkter och värdeförändring –86 598 317 224 375 145

Kostnader
10 Förvaltningskostnader –410 004 –579 551 

11 Övriga finansiella kostnader –206 952 –152 115

12 Övriga kostnader –41 951 –38 937

Summa kostnader –658 907 –770 603
Periodens resultat –87 257 224 223 604 542

RESULTATRÄKNING
AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022

Redovisningsprinciper

Årsberättelsen för fonden har upprättats enligt lagen (2000:192) 
om allmänna pensionsfonder och Finansinspektionens föreskrifter 
(2013:9) om värdepappersfonder.

Affärsdagsredovisning tillämpas, vilket innebär att transaktioner-
na påverkar balansräkningen på affärsdagen, det vill säga vid den 
tidpunkt då de väsentliga rättigheterna och därmed riskerna övergår 
mellan parterna.

Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde. Det 
innebär att noterade aktierelaterade värdepapper, inklusive noterade 
aktieindexterminer och derivatinstrument som handlas på en regle-
rad marknad, värderas till senaste betalkurs den sista handelsdagen 
under redovisningsperioden.

Utländska finansiella instrument räknas om till svenska kronor 
med senaste betalkurs den sista handelsdagen under redovisnings-
perioden.

Valutaderivat värderas utifrån senaste valutakurser den sista 
handelsdagen under redovisningsperioden.

Onoterade aktierelaterade värdepapper, som utgörs av indirek-
ta placeringar i private equityfonder, värderas enligt den senaste 
tillgängliga informationen om verkligt värde med daglig justering 
utifrån ett relevant index baserat på hur private equity-bolag har 
utvecklats. 

OTC-derivat (Total Return Swaps) värderas enligt en modell med 
ledning av marknadsnoterade räntor och uppgifter från indexleve-
rantören om utvecklingen av relevant aktieindex den sista handels-
dagen under redovisningsperioden.

Vid beräkning av realisationsvinster och realisationsförluster 
används genomsnittsmetoden.

Inlånade värdepapper redovisas inte i balansräkningen, men tas 
upp inom linjen. Betalda premier (utgiftsränta) för inlånade värde-
papper redovisas som övriga finansiella kostnader.

Utlånade värdepapper ingår i balansräkningen. Marknadsvärdet, 
samt erhållna säkerheter, framgår av poster inom linjen. Erhållna 
premier för utlånade värdepapper redovisas som övriga finansiella 
intäkter.

Skatt
AP7 Aktiefond är inte skattskyldig i Sverige. För placeringar i  
utlandet kan i vissa fall finnas skattskyldighet i form av så kallad 
definitiv källskatt på utdelningar.

Samtliga belopp anges i tusental kronor
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Not 1 Överlåtbara värdepapper

2022-12-31 2021-12-31
Överlåtbara värdepapper 764 054 312 93,9 829 618 398 94,4%

Överlåtbara värdepapper – Onoterade 28 001 643 3,4 23 530 815 2,7%

Summa överlåtbara värdepapper 792 055 955 97,3 853 149 213 97,1%

AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022

Not 2 Förändring av fondförmögenhet

2022-01-01–2021-12-31 2021-01-01–2021-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början 879 040 705 655 422 966

Andelsutgivning 30 829 769 20 866 957

Andelsinlösen –8 610 535 –20 853 760

Periodens resultat enligt resultaträkning –87 257 224 223 604 542

Fondförmögenhet vid periodens slut 814 002 715 879 040 705

Not 3
Specifikation av värdeförändring på  
överlåtbara värdepapper

2022 2021
Realiserat kursresultat 13 738 752 13 663 909

Realiserat valutaresultat 7 988 671 –145 367

Orealiserat kursresultat –156 060 171 111 851 186

Orealiserat valutaresultat 60 707 131 61 288 296

Summa –73 625 617 186 658 024

*  Avyttring av investering i Kammarkollegiets Företagsobligationskonsortiet FRN.

Not 4
Specifikation av värdeförändring på
OTC-derivatinstrument

2022 2021
Realiserat kursresultat  –23 855 486  17 167 678 

Orealiserat kursresultat  –5 426 389  1 511 307 

Summa –29 281 875 18 678 985

Avser endast Total return swaps.

Not 5
Specifikation av värdeförändring på  
övriga derivatinstrument

2022 2021
Realiserat kursresultat –8 325 936 3 696 894

Realiserat valutaresultat 3 875 020 24 055

Orealiserat kursresultat 60 275 –60 139

Summa –4 390 641 3 660 810

Not 6 Specifikation av ränteintäkter

2022 2021
Räntebärande 0  7 

Korta ränteplaceringar 232 109  –4 369 

Bankkonton  3 837  304 

Summa 235 946 –4 058

Not 7 Specifikation av utdelningar

2022 2021
Utdelning 17 693 303 13 828 709

Kupongskatt –1 025 525 –826 827

Restitution 254 265 432 421

Summa 16 922 043 13 434 303

Not 8
Specifikation av valutakursvinster  
och  -förluster netto

2022 2021
Valutaderivat –50 061 –33 927

Bankkonton 3 457 213 1 828 274 

Summa 3 407 152 1 794 347

Not 9 Specifikation av övriga finansiella intäkter

2022 2021
Premier utlånade aktier 91 085 87 552

Övriga finansiella intäkter 43 590 65 182

Summa 134 675 152 734
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Not 11
Specifikation av av övriga finansiella  
kostnader

2022 2021
Premier aktieinlåning –31 326 –33 381 

Erlagd ersättning för utdelning vid  
inlåning av aktier –78 517 –65 181

Räntekostnad –9 376 –16 213 

Övriga finansiella kostnader –87 733 –37 340

Summa –206 952 –152 115

Not 12 Specifikation av övriga kostnader

2022 2021
Courtage –33 041 –31 087

Transaktionsavgifter till BNY –8 910 –7 850

Summa –41 951 –38 937

Not 13

Specifikation över de 10 största motparterna avseende värdepappersutlåning

Land Avvecklingstyp Öppen löptid

BofA Securities Inc USA Trepartsavtal

Citigroup Global Markets Inc. USA Trepartsavtal

Citigroup Global Markets Limited Storbritannien Trepartsavtal

Goldman Sachs International Storbritannien Trepartsavtal

HSBC Bank PLC Storbritannien Trepartsavtal

JP Morgan Securities Plc. Storbritannien Trepartsavtal

Macquarie Bank Limited Australien Trepartsavtal

Merrill Lynch International Storbritannien Trepartsavtal

Morgan Stanley & Co. International PLC Storbritannien Trepartsavtal

UBS AG Schweiz Trepartsavtal

Total värdepappersutlåning 2022-12-31 19 631 541
% av omsättningsbara tillgångar 2,4
% av fondförmögenheten 2,4

Specifikation över de 10 största utfärdarna av säkerheter avseende värdepappersutlåning
Löptid

Statsobligationer Valuta Marknadsvärde  < 1 dag 1–7 dagar 8–30 dagar 1–3 mån 4–12 mån  > 1 år

Amerikanska staten USD 16 319 231 104 277 108 891 149 780 1 124 925 14 831 358

Belgiska staten EUR 1 170 354 1 170 354

Holländska staten EUR 961 565 29 602 931 963

Brittiska staten GBP 838 084 206 025 632 059

Franska staten EUR 573 035 29 602 543 434

Tyska staten EUR 370 159 124 344 24 504 221 311

Kanadensiska staten CAD 101 876 3 952 97 924

Österrikiska staten EUR 95 549 95 549

Europeiska Investeringsbanken USD 84 054 84 054

Finska staten EUR 44 274 44 274

Totalt marknadsvärde 10 största 20 558 182

Säkerheterna återanvänds ej. Alla säkerheter förvaras på separat konto hos fondens depåbank, Bank of New York Mellon.

Not 10 Specifikation av förvaltningskostnad

Ersättning till AP7 för förvaltning har betalats med 0,05 procent (0,075 
procent) per år på det förvaltade kapitalet. Detta ger för helåret 2022 
en förvaltningskostnad på 410 004 Tkr (579 551 Tkr).

Under 2022 har 42 personer erhållit fast ersättning från AP7. Inga 
rörliga ersättningar har utbetalats. Till särskilt reglerad personal har 
sammanlagt utbetalats:

• 23 122 (21 554) tkr till den verkställande ledningen (sju personer),
• 18 839 (18 177) tkr till risktagare i förvaltningsverksamheten  

(tio personer).

Ersättningarna innefattar utbetald lön, övriga förmåner och pensions-
kostnader. För detaljer, se not 1 i AP7:s årsredovisning. Ersättning till 
förvaltare anställda av externa kapitalförvaltningsföretag hanteras 
internt inom respektive organisation. PwC som externrevisorer har i 
uppdrag av regeringen att bland annat granska ersättningar till ledande 
befattningshavare och att den granskningen inte föranledde några 
avvikelser i förhållande till Sjunde AP fondens ersättningspolicy.
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Not 14

Specifikation över motparter avseende  
Total return swaps

Specifikation över utfärdarna av säkerheter  
avseende Total return swaps

Löptid

Land Avvecklingstyp  < 1 dag 1–7 dagar 8–30 dagar 1–3 mån 4–12 mån  > 1 år

JP Morgan AG Tyskland Bilateralt 2 987 114 11 657 232 31 183 709

Goldman Sachs International Storbritannien Bilateralt 1 825 444 6 270 653 21 112 022

UBS AG Schweiz Bilateralt 1 901 017 2 882 971 6 923 799

BNP Paribas Frankrike Bilateralt 2 810 879 8 670 347

BAML Frankrike Bilateralt 11 423 836

Citigroup Global Markets Europe AG Tyskland Bilateral 1 175 945 1 702 734 7 794 453

Credit Suisse Bank Europe S.A Spanien Bilateralt 1 108 020 1 917 334 3 436 039

Total utestående nominell bruttovolym 2022-12-31 126 783 549
% av fondförmögenheten 15,6

Valuta Marknadsvärde Öppen löptid

Likvida medel USD 1 316 618 1 316 618

Totalt marknadsvärde

Om likvida medel erhålls återinvesteras dessa medel i kortfristiga 
penningmarknadsfonder (STIF). Alla säkerheter förvaras på separata 
konton hos fondens depåbank, Bank of New York Mellon.

Sedan den finansiella krisen 2008/2009 har regulatorer runt om i 
världen ökat kraven på hur referensräntor tas fram. Detta har bland 
annat inneburit att beslut har fattats om att ersätta den i London hand-
lade interbankräntan LIBOR med alternativa räntor. För pund ersätts 
Libor av SONIA, för yen av TONA, samt Schweizerfranc av SARON från 
31 december 2021. USD Libor kommer att ersättas av SOFR från 30 juni 
2023. AP7 har inga exponeringar kvar mot Libor vid utgången av 2022.

AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022

Not 15

Specifikation över motparter avseende värdepappersinlåning Specifikation över de 10 största lämnade säkerheterna avseende värdepappersinlåning

Aktier Valuta Marknadsvärde

Booking Hldgs Inc USD 0.008 USD       278 039  

Palo Alto Networks Inc USD 0.0001 USD       205 043  

Lululemon Athletica Inc USD 0.005 USD       191 398  

Givaudan Sa CHF 10.0 CHF       170 683  

Intuitive Surgical Inc USD 0.001 USD       160 064  

Crowdstrike Hldgs Inc USD 0.0005 USD       125 216  

Insulet Co Com Stk USD 0.001 USD       120 770  

Charter Communications In USD 0.001 USD       117 436  

Markel Corp Npv USD       114 570  

Jpmorgan Chase + Co USD 1.0 USD       113 133  

Total utestående nominell bruttovolym 1 596 352

Samtliga lämnade säkerheter avser öppen löptid. Alla säkerheter förvaras på separat konto hos fondens depåbank, Bank of 
New York Mellon.

Land Avvecklingstyp Öppen löptid

Goldman Sachs International Storbritannien Trepartsavtal

Nordea Bank Sverige Trepartsavtal

Skandinaviska Enskilda banken Sverige Trepartsavtal

Total värdepappersinlåning 2022-12-31 3 636 047
% av omsättningsbara tillgångar 0,4
% av total fondförmögenhet 0,4
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Stockholm den 9 februari 2023

Per Frennberg  
Ordförande

Emma Ihre  
Vice ordförande

Susanne Ekblom

Tonika Hirdman Henrik Saxborn Mikaela Valtersson

Magnus Vesterlund Roine Vestman Anders Wihlborn

Richard Gröttheim  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 februari 2023

Helena Kaiser de Carolis  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

AP7 Aktiefond | Årsberättelse 2022
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Revisionsberättelse
För AP7 Aktiefond, organisationsnummer 515602-3862

Revisionsberättelsen avser den fullständiga lagstadgade  
årsredovisningen för AP7 Aktiefond och är en kopia av  
den revisionsberättelse som lämnades den 2023-02-10.

Rapport om årsberättelse

Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i Sjunde AP-fonden, organisations-
nummer 802406-2302, utfört en revision av årsberättelsen för AP7 
Aktiefond för år 2022, med undantag för hållbarhetsinformationen på 
sida 3–4 (”hållbarhetsinformationen”). 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med  
lagen om allmänna pensionsfonder samt Finansinspektionens före-
skrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av AP7 Aktiefonds finansiella ställning per den 31 
december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
allmänna pensionsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om 
värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsinforma-
tionen på sida 3–4.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till Sjunde AP-fonden enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret 
för Det är Sjunde AP-fonden som har ansvaret för att årsberättelsen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om allmänna 
pensionsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepap-
persfonder. Sjunde AP-fonden ansvarar även för den interna kontroll 
som det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberät-
telsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,  
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande  
av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av Sjunde AP-fondens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i Sjunde AP-fondens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberät-
telsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera Sjunde AP-fonden om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,  
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen  
som vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsinformationen

Det är Sjunde AP-fonden som har ansvaret för hållbarhetsinformationen 
på sida 3–4 och att den är upprättad i enlighet med lag om värde-
pappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett 
med vägledning i tillämpliga fall av FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan  
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt International Standards  
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm den 10 februari 2023

Helena Kaiser de Carolis  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen
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AP7 Räntefond Årsberättelse 2022
Organisationsnummer 515602-3870

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Samtliga belopp anges i tusental kronor

Placeringsinriktning
AP7 Räntefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil 
i förvalsalternativet AP7 Såfa och därmed en byggsten i det allmänna 
pensionssystemets premiepensionssparande. Fonden ingår också i 
statens fondportföljer. Mer information om dessa portföljer finns i års-
redovisningen för Sjunde AP-fonden.

Målet för AP7 Räntefond är att avkastningen minst ska motsvara 
avkastningen för jämförelseindex (se förklaringar till nyckeltalen). 
Strategin är att placera fondens tillgångar i svenska ränterelaterade 
finansiella instrument med låg kreditrisk, så att den genomsnittliga 
räntebindningstiden normalt är tre år. AP7 Räntefond bedöms ha en  
låg risknivå. 

Placeringar
AP7 Räntefond är aktivt förvaltad mot Handelsbankens ränteindex 
HMT74 och får avvika från jämförelseindex genom investeringar i gröna 
obligationer som uppfyller AP7:s kriterier för hållbarhet och lönsam-
het. Detta ska primärt ske genom deltagande i nyemissioner av gröna 
obligationer emitterade i svenska kronor. Placeringarna i fonden utgörs i 
huvudsak av svenska stats- och svenska säkerställda obligationer. Målet 
för fonden är att motsvara avkastningen för fondens referensportfölj.

Derivatinstrument
Derivatinstrument får enligt fondbestämmelserna användas som ett led 
i placeringsinriktningen. Under 2022 användes inte derivatinstrument.

Ansvarsfulla investeringar
AP7 som kapitalförvaltare har sedan starten 2000 bedrivit ett aktivt 
påverkansarbete. Utgångspunkten för arbetet med ansvarsfulla investe-
ringar är de värdenormer som kommer till uttryck i de internationella 
konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. 

Sedan 2014 har AP7 kompletterat påverkansmetoderna med ett 
löpande tematiskt fördjupningsarbete som kompletterar den normba-
serade grundmodellen för att kunna fördjupa och knyta samman AP7:s 
angelägna områden. Inom ramen för temaarbetet och utifrån AP7:s roll, 
uppdrag och investeringsfilosofi, har AP7 identifierat tre roller inom vil-
ka AP7 kan göra störst nytta för en hållbar utveckling – som pådrivare, 
som möjliggörare och som kunskapsspridare. 

Ansvarsfulla investeringar i AP7 Räntefond
Den enskilt största risken i förvaltningen av fonden utgörs av marknads-
risk, vilket innebär att stigande räntenivåer riskerar att påverka fondens 
avkastning negativt.

Resultatutveckling
Under 2022 var totalavkastningen för AP7 Räntefond –5,9 procent,  
vilket är 0,1 procent lägre än avkastningen för jämförelse index. Den 
kraftiga ränteuppgången ledde till exceptionella nedgångar i värdering-
en av obligationer. Räntefonden har en relativt kort tidsperiod på sina 
räntepapper, så kallad duration, på cirka tre år.

Under 2022 har fonden tillförts 13,8 miljarder kronor. Utflödet av  
kapital genom inlösen av andelar uppgick till –5,1 miljarder kronor.

Fondens tio största innehav i procent av fondkapitalet  
vid utgången av år 2022
Nordea Hypotek 5535 4,87

Nordea Hypotek 5534 4,78

SHBASS 1 03/01/27 #1592 4,64

Stadshypotek 1588 4,23

Stadshypotek 1589 4,20

SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591 4,04

Stadshypotek 1590 4,03

Swedbank Hypotek 194 3,97

Svenska staten 1058 3,76

Skandinaviska Enskilda Banken 579 3,33

Summa tio största innehav 41,85
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NYCKELTAL
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fondförmögenhet (Mkr) 91 231 87 848 67 185 57 483 41 203 34 550 28 120 22 083 17 532 12 689

Antal andelar (tusental) 864 230 783 001 594 626 513 802 367 568 307 885 250 280 197 823 158 315 117 791

Andelskurs (kr) 105,56 112,19 112,99 111,88 112,10 112,21 112,36 111,63 110,74 107,73

Avkastning
Total NAV-kursberäknad (%) –5,9 –0,7 1,0 –0,2 –0,1 –0,1 0,6 0,8 2,8 1,8

Jämförelseindex (%) –5,8 –0,6 1,1 –0,2 –0,1 –0,1 0,7 0,9 2,9 1,9

Genomsnittlig avkastning
2 år (%) –3,3 0,1 0,4 –0,1 –0,1 0,3 0,7 1,8 2,3 2,3

5 år (%) –1,2 0,0 0,2 0,2 0,8 1,2 1,8 2,3 –

Sedan fondstart (%) 0,4 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,1

Riskmått 1, 2)

Totalrisk fonden (%) 2,4 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9

Totalrisk jämförelseindex (%) 2,4 0,8 0,8 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9

Aktiv risk (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Relativ VaR MC 99% snitt under året % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – –

Relativ VaR MC 99% max under året % 1,1 1,0 1,0 1,7 1,1 1,0 – – – –

Relativ VaR MC 99% min under året % 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 – – – –

Relativ VaR MC 99% per balansdag % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 – – – –

Omsättningshastighet (%) 60,6 50,0 50,9 109,8 78,7 90,8 113,0 86,4 101,0 88,1

Duration, år 2,9 2,9 2,8 2,8 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8

Modifierad duration (%) 2,8 2,9 2,8 2,8 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8

Avgifter
Förvaltningsavgift (%) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08

Årlig avgift (%) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08

Avgift insättning/uttag Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga Inga

Transaktionskostnader
Totalt (Tkr) 44 62 51 62 33 34 54 24 10 9

Andel av omsättning (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Engångsinsättning 10 000kr (kr) 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,1 8,1

1)   Riskmått är baserade på två års historisk månadsavkastning och beräknas i enlighet med Fondbolagens Förenings riktlinjer. För närmare information se www.fondbolagen.se.
2)   Se Förklaring till nyckeltalen

AP7 Räntefond | Årsberättelse 2022

Förvaltningsavgift
AP7 Räntefond betalar den sista dagen i 
varje månad en förvaltningsavgift till Sjunde 
AP-fonden. Avgiften beräknas dagligen 
med 1/365-del av fondens värde och täcker 
kostnader för bland annat förvaltning, admi-
nistration, redovisning, revision, förvaring av 
värdepapper, information och tillsyn. Under 
2022 uppgick avgiften till 0,04 procent per 
år av fondens förmögenhet. Transaktions-
kostnader såsom avgifter till depåbanker för 
värdepapperstransaktioner belastar AP7 
Räntefond direkt och ingår inte i förvalt-
ningsavgiften. 
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Avkastnings- och riskberäkningar 
AP7 Räntefonds avkastning och risk beräknas på fondens NAV-kurs 
(Net Asset Value), som används vid köp och inlösen av andelar. 
Denna metod innebär att avkastningen redovisas efter avdrag av den 
förvaltningsavgift som AP7 Räntefond betalar till Sjunde AP-fonden. 
Vid NAV-kursvärderingen används de priser på fondens tillgångar som 
avser senaste betalkurs. 

Relativ Value-at-Risk 
Fonden använder en relativ Value-at-Risk-modell för att beräkna 
sammanlagd exponering. Monte Carlo-modellen används med en 
konfidensnivå om 99 procent med en tidshorisont om fem dagar. Value-
at-Risk mätningen syftar till att visa hur mycket Fonden kan förväntas 
förlora i relation till referensindex över en viss tidperiod och med en viss 
säkerhet, under normala marknadsförhållanden. Vid beräkning av sam-
manlagd exponering jämförs Fondens Value-at-Risk mot Value-at-Risk 
för fondens jämförelseindex som utgörs av Handelsbankens ränteindex 
HMT74.

Duration
Anger den genomsnittliga löptiden av fondens räntebärande värde-
papper. En högre duration ger större känslighet för förändringar i 
räntenivån.

Modifierad duration 
Anger den procentuella förändringen i pris om marknadsräntan går  
upp med en procentenhet.

Jämförelseindex
Handelsbankens ränteindex HMT 74, som utgörs av svenska stats-
obligationer och säkerställda obligationer med en genomsnittlig 
duration av tre år.

Totalrisk (standardavvikelse)
Ett mått på hur mycket andelsvärdet har varierat under en viss period. 
Stora variationer i andelsvärdet innebär en högre risk men också chans 
till bättre värdetillväxt. Måttet baseras på fondandelarnas och index 
utveckling under de senaste två åren.

Aktiv risk
Ett mått på hur mycket en fonds andelsvärde varierat jämfört med 
sitt jämförelseindex. En hög aktiv risk innebär att fondens placeringar 
avvikit mycket från jämförelseindex under perioden. Avkastningen för 
en portfölj med hög aktiv risk kan vara avsevärt större eller mindre än 
avkastningen för index. Måttet baseras på fondandelarnas och index 
utveckling under de senaste två åren.

Omsättningshastighet
Mäter hur många gånger värdepapper som har köpts eller sålts i förhål-
lande till fondförmögenheten. Beräknas genom att det lägsta värdet av 
summa köpta eller summa sålda värdepapper under perioden divideras 
med den genomsnittliga fondförmögenheten och anges i procent. 

Årlig avgift (%)
Avser fondens alla kostnader, exklusive transaktionskostnader, som 
belastat fonden under de senaste 12 månaderna, uttryckt i procent 
av fondförmögenheten. Den årliga avgiften beräknas enligt ”CESR’s 
guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges 
figure in the Key Investor Information Document” 1). 

Transaktionskostnad
Transaktionsavgifter till depåbank.

Kostnad för engångsinsättning, 10 000 kr 
Förvaltningskostnad enligt resultaträkningen i kronor som under året är 
hänförlig till ett andelsinnehav som vid årets ingång uppgick till 10 000 
kronor och som behållits i fonden hela året.

Förklaringar till nyckeltalen
AP7 Räntefond | Årsberättelse 2022

1)  https://www.esma.europa.eu/system/files/10_674.pdf.
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Not 2022-12-31 2021-12-31
Tillgångar Procent Procent

1 Överlåtbara värdepapper 91 229 635 100,0 87 849 725 100,0

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 91 229 635 100,0 87 849 725 100,0 

Bankmedel och övriga likvida medel 399 0,0 2 036 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0,0 0 0,0

Övriga tillgångar 7 678 0,0 10 356 0,0

Summa tillgångar 91 237 712 100,0 87 862 117 100,0

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 000 0,0 2 818 0,0

Övriga skulder 3 392 0,0 11 761 0,0

Summa skulder 6 392 0,0 14 579 0,0

2 Fondförmögenhet 91 231 320 100,0 87 847 538 100,0

Poster inom linjen Inga Inga

BALANSRÄKNING
AP7 Räntefond | Årsberättelse 2022

Som särskild  
bilaga finns en inne-
havsförteckning över 
samtliga finansiella 

instrument.

Not 2022 2021
Intäkter och värdeförändring

3 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper –6 235 915 –1 344 697

4 Ränteintäkter 962 967 858 148

5 Övriga finansiella intäkter 0 2

Summa intäkter och värdeförändring –5 272 948 –486 547

Kostnader
6 Förvaltningskostnader –33 495 –26 895

7 Övriga finansiella kostnader –1 –8

8 Övriga kostnader –44 –62

4 Summa kostnader –33 540 –26 965

Periodens resultat –5 306 488 –513 512

RESULTATRÄKNING
Redovisningsprinciper

Årsberättelsen för fonden har upprättats enligt lagen (2000:192) om 
allmänna pensionsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) 
om värdepappersfonder.

Samtliga finansiella instrument värderas till verkligt värde den sista 
handelsdagen under redovisningsperioden. Det innebär att ränterelate-
rade värdepapper värderas till senaste betalkurs.

Vid beräkning av realisationsvinster och realisationsförluster används 
genomsnittsmetoden.

Skatt
AP7 Räntefond är inte skattskyldig i Sverige.

Samtliga belopp anges i tusental kronor

Samtliga belopp anges i tusental kronor
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Not 1 Överlåtbara värdepapper

2022-12-31 2021-12-31
% %

Överlåtbara värdepapper 91 229 635 100,0 87 849 725 100,0

Summa överlåtbara värdepapper 91 229 635 100,0 87 849 725 100,0

Not 2 Förändring av fondförmögenhet

2022-01-01–2022-12-31 2021-01-01–2021-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början 87 847 538 67 184 841

Andelsutgivning 13 771 571 25 518 046

Andelsinlösen –5 081 301 –4 341 837

Periodens resultat enligt resultaträkning –5 306 488 –513 512

Fondförmögenhet vid periodens slut 91 231 320 87 847 538 

Not 3
Specifikation av värdeförändring på  
överlåtbara värdepapper

2022 2021
Realiserat kursresultat –2 467 551 –699 168

Orealiserat kursresultat –3 768 364 –645 529

Summa –6 235 915 –1 344 697

Not 4 Specifikation av ränteintäkter

2022 2021
Obligationer 961 426 858 428

Korta ränteplaceringar 1 541 –282

Ränta bankkonto 0 2

Summa 962 967 858 148

Not 5 Specifikation av övriga finansiella intäkter

2022 2021
Övriga finansiella intäkter 0 2

Summa 0 2

Not 6 Specifikation av förvaltningskostnad

Ersättning till Sjunde AP-fonden för förvaltning har betalats med 0,04 
procent per år på det förvaltade kapitalet. Detta ger för helåret 2022 
en förvaltningskostnad på 33 495 tkr (26 895 tkr). I avgiften ingår 
ersättning till förvaringsinstitut för depåförvaring samt ersättning till 
Finansinspektionen för tillsyn.

Under 2022 har 42 personer erhållit fast ersättning från Sjunde 
AP-fonden. Inga rörliga ersättningar har utbetalats. Till särskilt reglerad 
personal har sammanlagt betalats ut:

• 23 122 (21 554) tkr till den verkställande ledningen (sju personer),
• 18 839 (18 177) tkr till risktagare i förvaltningsverksamheten  

(tio personer).

Ersättningarna innefattar utbetald lön, övriga förmåner och pensions-
kostnader. PwC som externrevisorer har i uppdrag av regeringen att 
bland annat granska ersättningar till ledande befattningshavare och 
att den granskningen inte föranledde några avvikelser i förhållande 
till Sjunde AP fondens ersättningspolicy. För detaljer se not 1 i Sjun-
de AP-fondens årsredovisning. Ytterligare information om Sjunde 
AP-fondens ersättningssystem finns i Riktlinjer för ersättningar, vilken 
är tillgänglig på www.ap7.se.

Not 7 Specifikation av övriga finansiella kostnader

2022 2021
Räntekostnad –1 –8

Summa –1 –8

Not 8 Specifikation av övriga kostnader

2022 2021
Transaktionsavgifter till BNY Mellon –44 –62

Summa –44 –62
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Stockholm den 9 februari 2023

Per Frennberg  
Ordförande

Emma Ihre  
Vice ordförande

Susanne Ekblom

Tonika Hirdman Henrik Saxborn Mikaela Valtersson

Magnus Vesterlund Roine Vestman Anders Wihlborn

Richard Gröttheim  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 10 februari 2023

Helena Kaiser de Carolis  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

AP7 Räntefond | Årsberättelse 2022



AP7  Års- och hållbarhetsredovisning 2022   74

VERKSAMHETEN ANSVARSFULLT ÄGANDE ORGANISATION HÅLLBARHETSINFORMATION ÅRSREDOVISNING & ÅRSBERÄTTELSER

Revisionsberättelse
För AP7 Räntefond, organisationsnummer 515602-3870

Revisionsberättelsen avser den fullständiga lagstadgade  
årsredovisningen för AP7 Räntefond och är en kopia av  
den revisionsberättelse som lämnades den 2023-02-10.

Rapport om årsberättelse

Uttalande
Vi har i egenskap av revisorer i Sjunde AP-fonden, organisations-
nummer 802406-2302, utfört en revision av årsberättelsen för AP7 
Räntefond för år 2022, med undantag för hållbarhetsinformationen  
på sida 2 (”hållbarhetsinformationen”). 

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen upprättats i enlighet med  
lagen om allmänna pensionsfonder samt Finansinspektionens före-
skrifter om värdepappersfonder och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av AP7 Räntefonds finansiella ställning per den 31 
december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen  
om allmänna pensionsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter  
om värdepappersfonder. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhets-
informationen på sida 2.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till Sjunde AP-fonden enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för vårt uttalande.

Sjunde AP-fondens ansvar 
Det är Sjunde AP-fonden som har ansvaret för att årsberättelsen upp-
rättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om allmänna pen-
sionsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappers-
fonder. Sjunde AP-fonden ansvarar även för den interna kontroll som 
det bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsberät-
telsen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsberättelsen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av Sjunde AP-fondens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i Sjunde AP-fondens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsberättelsen, däribland upplysningarna, och om årsberät-
telsen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

AP7 Räntefond | Årsberättelse 2022

Vi måste informera Sjunde AP-fonden om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som 
vi identifierat.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsinformationen
Det är Sjunde AP-fonden som har ansvaret för hållbarhetsinformationen 
på sida 2 och för att den är upprättad i enlighet med lag om värde-
pappersfonder.

Vår granskning av hållbarhetsinformationen för fonden har skett 
med vägledning i tillämpliga fall av FAR:s rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsinformationen har en annan  
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna gransk-
ning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Hållbarhetsinformation har lämnats i årsberättelsen.

Stockholm den 10 februari 2023

Helena Kaiser de Carolis  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen

Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor  

Förordnad av regeringen
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Definitioner & förklaringar 

Bolagsstämma  Bolagsstämman eller årsstämman 
är ett aktiebolags högsta beslutande organ som 
utser styrelsen och beslutar om strategiska frågor. 

ESG  Förkortning för Environmental, Social och 
Governance och är ett annat uttryck för det som ofta 
kallas hållbarhet. För AP7 handlar det om att vi tar 
hänsyn till aspekter som miljö, mänskliga rättigheter 
och bolagsstyrning i våra investeringar.

Extern förvaltning  innebär att placeringarna görs 
av särskilt anlitade utomstående kapitalförvaltare i 
enlighet med AP7:s riktlinjer och kriterier.

FN:s Global Compact  Initiativ inom hållbarhet som 
bygger på tio principer kring mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och antikorruption. Principerna är 
vägledande för företag som genom att underteckna 
Global Compact förbinder sig att följa dessa.

Fysiska klimatrisker  De negativa konsekvenser 
för den globala ekonomin som klimatförändringar 
medför i form av exempelvis höjda havsnivåer, 
ökad genomsnittlig nederbörd och ökat inslag av 
extremväder.

Förvalsalternativ  AP7 Såfa är det statliga förvals-
alternativet i premiepensionssystemet. Den som inte 
gör ett aktivt val för sin premiepension får automa-
tiskt sina pensionspengar placerade i fonden.

Global Reporting Initiative (GRI)  Internationellt 
initiativ som tagit fram riktlinjer för organisationers 
hållbarhetsrapportering.

Grön obligation är en obligation där kapitalet är 
öronmärkt för olika typer av miljöprojekt. 

International Energy Agency (IEA) Internationella 
energirådet är ett fristående organ inom OECD med 
huvudmålet att minska samhällets oljeberoende.

Impactfond  Fond som gör investeringar som bidrar 
med lösningar på hållbarhetsutmaningar.

Intern förvaltning  innebär att placeringsbesluten 
fattas och genomförs av egna anställda förvaltare.

Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 
FN:s forskarpanel och mellanstatlig plattform för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) FN:s klimatpanel är ett mellanstatligt organ 
för att sammanfatta och bedöma vetenskapen 
relaterad till den globala uppvärmingen.

Klimatrisker  Risker för det finansiella systemet till 
följd av klimatförändringar.

Koldioxidavtryck  är en beräkning av utsläppet av 
växthusgaser som orsakas av ett företag, organisa-
tion eller en produkt, såsom en investeringsportfölj. 
AP7 mäter koldioxidavtrycket som en uppskattning 
av storleken på de direkta utsläppen från de under-
liggande företagen i AP7:s aktiefond.

Motion/aktieägarförslag  Ett skriftligt förslag till  
åtgärd som aktieägaren vill att bolaget ska genomfö-
ra. De flesta förslagen på bolagsstämmorna läggs av 
bolagens egna styrelser, men även investerare kan 
lämna in egna motioner för omröstning.

Normscreening  En metod som löpande bevakar 
bolags efterlevnad av internationella konventioner 
inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
antikorruption. När bolag bryter mot internationella 
konventioner uppmärksammas detta och händelsen 
analyseras för vidare åtgärd.

Omställningsrisker  Konsekvenser av klimatföränd-
ringarna som sker till följd av ändrade konsumtions-
mönster, framväxten av nya produkter och lösningar, 
samt striktare lagar och regler i syfte att minska 
koldioxidutsläppen.

Proxyröstning  innebär att en aktieägare röstar för 
sitt innehav i ett bolag på distans eller via ett ombud 
med fullmakt, när ägaren inte kan vara närvarande 
vid bolagsstämman. AP7 har innehav i över 3 000 
bolag världen över och använder sig av proxyröst-
ning vid stämmorna.

Scope 1, 2 och 3  Vid redovisning av växthusgas-
utsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) 
kategoriseras dessa i tre nivåer (scope). Scope 1 är 
direkta utsläpp från källor som ägs eller kontroller-
as av företaget. Scope 2 är indirekta utsläpp från 
energi som köps in, såsom elektricitet. Scope 3 är 
andra indirekta utsläpp som uppstår i värdekedjan 
uppströms, (exempelvis inköpta varor och tjänster 
såsom tjänsteresor, transporter och avfallshantering) 
eller nedströms (exempelvis utsläpp som uppstår vid 
användningen av företagets produkter).

Svartlistning  Verktyg för ägarstyrning som syftar 
till att åstadkomma en påtryckningseffekt på bolag 
med oacceptabelt beteende. AP7 investerar inte i 
bolag som kränker internationella normer för miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption. 
Sedan 2016 är även Parisavtalet till FN:s klimatkon-
vention inkluderat i AP7: svartlistningsprocess.

Universell ägare  Ägare som investerar långsiktigt i 
hela den globala marknaden och för vilka systemiska 
frågor som klimatförändringar är särskilt angelägna. 
Som universell ägare vill AP7 i första hand påverka 
normer och standarder som bidrar till en mer hållbar 
marknad. Utifrån dessa normer engagerar vi oss i de 
enskilda bolag vi äger.

Ägarstyrning  Genom att äga aktier får en inves-
terare inflytande i bolaget. AP7 använder detta 
inflytande till att aktivt bedriva ett påverkansarbete 
gentemot bolagen. Vi använder oss av fyra metoder, 
ofta i samverkan: röstning och aktieägarmotioner 
på bolagsstämmor, påverkansdialoger, offentlig 
svartlistning och juridiska processer.

  Läs mer om begrepp kring medlemskap och 
frivillga överenskommelser AP7 förhåller sig till 
och har underteckat på sidan 39.

Var hittar jag mer information om AP7:s  
arbete med ansvarsfulla investeringar? 

På AP7:s webbplats, www.ap7.se, finns bland 
annat en blogg om vårt hållbarhetsarbete och 
information om våra temaarbeten genom åren, 
samt tidigare hållbarhetsredovisningar och 
årsredovisningar. 

På Swesifs hemsida kan du ladda ner hållbar-
hetsprofiler för AP7:s räntefond och aktiefond, 
https://swesif.org/hallbarhetsprofilen/ 

AP7 rapporterar årligen till UN PRI.  
Rapporten, AP7 PRI Transparency Report,  
kan laddas ner här: www.unpri.org/signato-
ry-directory/ap7/866.article

https://www.unpri.org/signatory-directory/ap7/866.article
https://www.unpri.org/signatory-directory/ap7/866.article


Adani Enterprises Limited Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. AECOM Involvering i kärnvapen. Airbus SE Involvering i kärnvapen. Aluminum Corporation of China Limited 
Agerar i strid med Paris avtalet genom storskalig kolverksamhet. Aurora Cannabis Inc. Involvering i cannabis. AviChina Industry & Technology Co., Ltd. Kränkningar av mänskliga rättigheter genom försälj-
ning av vapen till Burma. Babcock International Group Plc Involvering i kärnvapen. BAE Systems Plc Involvering i kärnvapen. Barrick Gold Corporation Kränkningar av miljönormer i samband med gruvdrift 
i Chile och Argentina. Bharat Heavy Electricals Limited Kränkningar av miljönormer genom konstruktion av kolkraftverk i Bangladesh i anslutning till världsarvsklassad nationalpark. BHP Group Limited 
Kränkningar av miljönormer och mänskliga rättigheter i samband med en dammolycka i Brasilien. Booz Allen Hamilton Holding Corporation Involvering i kärnvapen. Brookfield Asset Management Inc.  
Involvering i kärnvapen. BWX Technologies, Inc. Involvering i kärnvapen. Canadian Natural Resources Limited Agerar i strid med Parisavtalet genom involvering i oljesand. Canopy Growth Corporation 
Involvering i cannabis. Cenovus Energy Inc. Agerar i strid med Parisavtalet genom involvering i oljesand. Centrais Eletricas Brasileiras SA Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med ett damm-
byggnadsprojekt i Brasilien. China Coal Energy Company Limited Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. China Hongqiao Group Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom stor-
skalig kolverksamhet. China Power International Development Limited Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. China Resources Power Holdings Co., Ltd. Agerar i strid med Paris-
avtalet genom storskalig kolverksamhet. China Shenhua Energy Company Limited Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. China Shipbuilding Industry Co., Ltd. Involvering i 
kärnvapen. Coal India Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Companhia Energetica de Minas Gerais SA Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med dammbyggnads-
projekt i Brasilien. ConocoPhillips Agerar i strid med Parisavtalet genom involvering i oljesand. Cronos Group Inc. Involvering i cannabis. Deutsche Telekom AG Kränkningar av arbetstagares rättigheter i 
USA. Eaton Corporation plc Involvering i kärnvapen. Elbit Systems Ltd. Produktion av klustervapen samt försäljning av krigsmateriel som används i kränkningar av mänskliga rättigheter i Israel. Elsewedy 
Electric Co. Kränkningar av miljönormer i Tanzania genom konstruktion av vattenkraftverk i en världsarvsklassad nationalpark. Enbridge Inc. Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med konstruk-
tion av oljeledning i USA. Evergy, Inc. Agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA. Exxaro Resources Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. 
Exxon Mobil Corporation Agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA. Fluor Corporation Involvering i kärnvapen. Fortive Corporation Involvering i kärnvapen. Gazprom PJSC 
Agerar i strid med Parisavtalet genom utvinning av arktisk olja i Ryssland. GD Power Development Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. General Dynamics Corporation 
Involvering i kärnvapen. Guanghui Energy Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Hanwha Corp. Involvering i klustervapen och personminor. Hitachi Zosen Corp. Involve-
ring i kärnvapen. Honeywell International Inc. Involvering i kärnvapen. Huadian Power International Corp. Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Huaneng Power Internatio-
nal, Inc. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Huntington Ingalls Industries, Inc. Involvering i kärnvapen. Imperial Oil Limited Agerar i strid med Parisavtalet genom involvering i 
oljesand. Incitec Pivot Limited Kränkningar av mänskliga rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade Västsahara. Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom 
storskalig kolverksamhet. Jacobs Solutions, Inc. Involvering i kärnvapen. JBS SA Kränkningar av arbetstagares rättigheter i USA och Brasilien. Korea Electric Power Corp. Agerar i strid med Parisavtalet 
genom storskalig kolverksamhet samt kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med en dammolycka i Laos. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. Kränkningar av arbetstagares rättig-
heter i Sydkorea. L3Harris Technologies, Inc. Involvering i kärnvapen Larsen & Toubro Ltd. Involvering i kärnvapen. Leidos Holdings, Inc. Involvering i kärnvapen. Leonardo SpA Involvering i kärnvapen. 
Lockheed Martin Corporation Involvering i kärnvapen, klustervapen och personminor. Marathon Petroleum Corporation Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med konstruktion av oljeledning i 
USA. Metro Pacific Investments Corporation Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Northrop Grumman Corporation Involvering i kärnvapen. NTPC Limited Kränkningar av mil-
jönormer genom konstruktion av kolkraftverk i Bangladesh i anslutning till världsarvs klassad nationalpark. Nutrien Ltd. Kränkningar av mänskliga rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade 
Västsahara. Oil Co. LUKOIL PJSC Kränkningar av miljönormer i samband med oljeutvinning i Ryssland. Peabody Energy Corporation Agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i 
USA. Phillips 66 Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med konstruktion av oljeledning i USA. POSCO Holdings Inc. Kränkningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet. POSCO INTERNATIONAL 
Corp. Kränkningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet. Power Construction Corporation of China, Ltd. Kränkningar av miljönormer i Tanzania genom konstruktion av vattenkraftverk i en världsarvsklassad 
nationalpark. PT Adaro Energy Indonesia Tbk Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Kränkningar av arbetstagares rättigheter i Indonesien. PT 
United Tractors Tbk Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Ratch Group Public Co. Ltd. Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med en dammolycka i Laos. Raytheon 
Technologies Corp. Involvering i kärnvapen samt kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med vapenförsäljning kopplat till krigsförbrytelser i Jemen. Repsol SA Kränkningar av mänskliga rättigheter 
i samband med ett gasutvinningsprojekt i Peru. Rolls-Royce Holdings plc Involvering i kärnvapen. Rosneft Oil Co. Kränkningar av miljönormer i samband med oljeutvinning i Ryssland. Safran SA Involvering 
i kärnvapen. SDIC Power Holdings Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Serco Group plc Involvering i kärnvapen samt kränkningar av mänskliga rättigheter i samband 
med drift av flyktingförläggningar i Australien. SGL Carbon SE Involvering i kärnvapen. Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Shanxi Lu’An Environ-
mental Energy Development Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Shell Plc Kränkningar av miljönormer och mänskliga rättigheter i samband med oljeutvinning i Nigeria. 
Shenergy Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. SK Inc. Kränkningar av 
mänskliga rättigheter i samband med ett gasutvinningsprojekt i Peru samt kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med en dammolycka i Laos. SK Innovation Co., Ltd. Kränkningar av mänskliga 
rättigheter i samband med ett gasutvinningsprojekt i Peru. Suncor Energy Inc. Agerar i strid med Parisavtalet genom involvering i oljesand. TBEA Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig 
kolverksamhet. Tenaga Nasional Bhd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Textron Inc. Involvering i klustervapen. Thales SA Involvering i kärnvapen. The AES Corporation Kränk-
ningar av mänskliga rättigheter och miljönormer i samband med ett dammbyggnadsprojekt i Panama. The Boeing Company Involvering i kärnvapen. The Tata Power Company Limited Involvering i kärn-
vapen. T-Mobile US, Inc. Kränkningar av arbetstagares rättigheter i USA. Vale SA Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med dammbyggnadsprojekt i Brasilien samt kränkningar av miljönormer 
och mänskliga rättigheter efter en dammolycka i Brasilien. Walmart Inc. Kränkningar av arbetstagares rättigheter i USA. Wartsila Oyj Abp Involvering i kärnvapen. Washington H. Soul Pattinson and  
Company Limited Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet. Yankuang Energy Group Co., Ltd. Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet.
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104 SVARTLISTADE BOLAG 
AP7 investerar i bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har 
skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer för företags ansvar för mänskliga rättig-
heter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. AP7 svartlistar företag som deltar i utveckling och produktion av kärn-
vapen. Från och med granskningen i december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi 
utgår från i vår analys. Nedanstående företag är svartlistade från och med den 1 december 2022.


