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AP6:s viktigaste intressenter, fastslaget av AP6:s styrelse 
De intressentgrupper som, enligt intressentanalysen, både påverkas mest av AP6:s 
verksamhet och som i sin tur påverkar AP6 mest återfinns i den övre, högra delen av ma-
trisen. Det var denna kategori som ingick i intressentdialogen 2020. Framtida pensionärer 
representerades av studenter och fackförbund. Vissa intresseorganisationer ingick som 
representanter för ”Portföljbolagens arbetstagare” samt ”Natur & Ekosystem”.

S
om statlig pensionsfond är det 
viktigt att vara uppmärksam på 
omvärldens förväntningar av-
seende en rad olika frågor, även 

om Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden 
ytterst ligger till grund för verksamheten. 
För att komplettera den löpande dialogen 
med intressenter såsom ägare, medarbe-
tare, representanter för investeringar och 
intresseorganisationer genomför AP6 med 
jämna mellanrum en mer strukturerad 
och fördjupad väsentlighetsanalys där en 
komponent är intressentdialogen. 2020 
gjordes en bred kartläggning av AP6:s 
intressenter utifrån ett perspektiv baserat 
på vilka intressenter som påverkas mest av 
AP6:s verksamhet, respektive vilka intres-
senter som påverkar AP6 mest (se bild). 
Analysen togs fram internt och fastslogs 
av ledning och styrelse. De intressenter 
som bedömdes påverka och påverkas av 
AP6 mest, kontaktades med en webenkät, 
vilken tagits fram i samarbete med en 
extern part. 

Intressentdialogen visade att intressen-
ternas förväntningar på AP6 som pensions-
förvaltare i stort kvarstår som tidigare. 
Långsiktigt hög avkastning i förvalt-
ningen av pensionsmedel var det vikti-
gaste området för deltagande intressenter. 
Vidare fanns en tydlig förväntan att AP6:s 
medarbetare agerar på ett sätt som gör att 
allmänhetens förtroende kan bibehållas. 
Ansvarsfulla investeringar, en välfungeran-
de organisation, kompetenta medarbetare, 
öppenhet, transparens och god styrning 
ansågs som en bas för att långsiktigt skapa 
värde till pensionssystemet. 

Andra ämnen identifierade som viktiga 
var samstämmighet i synen på vikten av att 
integrera hållbarhetsfrågor i investerings-
verksamheten och där klimatfrågan var 
den mest prioriterade sakfrågan bland en 
mängd hållbarhetsfrågor som sågs relevanta 
i en bred onoterad investeringsportfölj. Det 
fanns också en bred samsyn kring AP6:s 

hållbarhetsarbete och vad som är viktigt 
att utveckla framåt. För alla kategorier av 
intressenter var långsiktigt hög avkast-
ning det fundamentalt viktigaste för AP6 
som pensionsfond. Men branschkollegor 
i finansbranschen, såväl som fackförbund 
och intresseorganisationer, lyfte mycket 
konkret fram vikten av att koppla klimat-
frågan och FN:s hållbarhetsmål till AP6:s 
investeringsverksamhet. AP6 har under 
flera år haft klimat som fokusområde inom 
arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla 
investeringar. Organisationen har även i 
interaktioner med intressenter identifierat 
jämställdhet och mångfald samt mänsk-
liga rättigheter som områden med hög 
prioritet. Resultatet från intressentdialogen 
visade också på ett högt förtroende för AP6 
som organisation, både för arbetet inför 
en investering och efter. Förtroendet var 
därtill högt för AP6:s hållbarhetsarbete och 
hållbarhetsrapportering.

Intressentdialogen användes som en del 
i AP6:s väsentlighetsanalys som genomförs 
på ett mer omfattande sätt med jämna 
mellanrum, senast under 2020. Väsent-
lighetsanalysens syfte är att säkerställa 
att organisationen arbetar med de mest 
väsentliga hållbarhetsfrågorna organisa-
tionen påverkar och påverkas av och att 
intressenterna får tillgång till den informa-
tion de behöver. AP6 genomför även en 
årlig genomgång av väsentlighetsanalysen 
för att säkerställa att den är relevant. Under 
2022 har väsentlighetsanalysen analyse-
rats internt för att säkerställa att denna 
fortsatt är en god grund att basera AP6:s 
hållbarhetsarbete på. Mindre justeringar 
har under året gjorts i intressentmodellen. 
Urvalet och prioriteringen av väsentliga 
hållbarhetsområden och dess resultat har 
avrapporterats till hela organisationen samt 
till styrelsen som har fastslagit analysen.
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Intressentgrupp Aktörer Dialogformat Frågor och fokusområden AP6:s hantering

Medarbetare Nuvarande och framtida med-
arbetare

Medarbetarundersökning, 
interna och externa enkäter

Avkastning, jämställdhet och 
mångfald, arbetsvillkor och 
utveckling

Arbetsmiljöpolicy, jämställd-
hets- och mångfaldspolicy, 
utbildning

Investeringar Fonder, co-investeringar, andra 
investeringspartners, likvidi-
tetsförvaltare

Investeringsprocesser, möten, 
affärsrelationer, nätverk, 
utvärderingar

Avkastning, ansvarsfulla investe-
ringar, konsekventa processer, 
transparens

Styrande dokument*, ESG-
utvärdering

Ägare Finansdepartementet, 
pensionsgruppen

Årlig rapportering och utvärde-
ring, riktade möten

Avkastning, ansvarsfulla 
investeringar, transparens, anti-
korruption

Styrande dokument*, årsre-
dovisning

Förmånstagare Nuvarande och framtida pen-
sionärer

Möten med organisationer, 
media, enkäter

Avkastning, ansvarsfulla investe-
ringar, transparens, etik

Styrande dokument*

Natur och ekosystem Intresseorganisationer Möten med representativa or-
ganisationer, media, enkäter

Klimat, avkastning, transparens, 
ansvarsfulla investeringar

Styrande dokument*, 
hållbarhetsmål, ESG-
utvärdering

Finansmarknaden Branschorganisationer, 
andra LP:s, AP-fonder, banker

Investeringsprocesser, möten, 
affärsrelationer, nätverk, 
utvärderingar

Avkastning, ansvarsfulla 
investeringar, transparens, etik, 
konsekventa processer

Årsredovisning, styrande 
dokument*, samverkan med 
AP-fonder

Allmänhet Arbetstagare i portföljbolag, 
skattebetalare och medborgare 
i Sverige, media

Utvärderingar och granskning 
av media, intervjuer

Avkastning, ansvarsfulla investe-
ringar, förtroende och transpa-
rens

Årsredovisning, styrande 
dokument*

*Uppförandekod, policy för ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, investeringspolicy, exkluderingskriterier

 Ägare

Ämne Väsentlighet och avgränsning Styrning Uppföljning

Finansiell prestanda AP6:s uppdrag är att genom 
investeringar generera avkastning till 
pensionssystemet

Lag, mål, strategi, interna kommittéer 
utvärderar och följer upp alla investeringar 

Analys av finansiell rapportering från 
investeringar, regelbunden uppföljning och 
återkoppling

Anti-korruption Oförenligt med AP6:s värdegrund och 
etiska principer 

Uppförandekod för anställda och som bi-
laga i upphandlingar, visselblåsarfunktion

Avvikelserapportering (inkl. Visselblåsar-
funktion), årlig ESG-utvärdering, Analys av 
inkomna ärenden och incidenter i portfölj

Klimat Klimatförändringar påverkar både 
risker och möjligheter för investeringar, 
exempelvis genom marknadskrafter och 
lagstiftning

Målsättningar, utvärdering av alla inves-
teringar, exkluderingskriterier, interna 
reseriktlinjer

Utvärdering och mätning av investeringars 
strategier och utsläpp, regelbunden åter-
koppling, årlig uppföljning av AP6:s utsläpp, 
årlig ESG-utvärdering

Personal, 
kompetens och 
utveckling

AP6:s personal är det viktigaste verktyget 
för att nå målen om avkastning och före-
dömlig förvaltning

Utbildningspaket för medarbetare, ledar-
skapsutveckling, medarbetarskapsutveck-
ling, arbetsmiljö

Årlig uppföljning av mål och utveckling, med-
arbetarundersökningar, visselblåsarfunktion

Jämställdhet och 
mångfald

Mångfald gör organisationer 
mer attraktiva och ger bättre resultat

Jämställdhet och mångfaldspolicy, 
målsättningar för AP6 såväl som portfölj, 
utvärdering av alla investeringar

Årlig uppföljning av nyckeltal för AP6, utvär-
dering och mätning av investeringars strate-
gier och nyckeltal, regelbunden återkoppling, 
årlig ESG-utvärdering

Mänskliga rättigheter Verksamheters risk för att 
kränka mänskliga rättigheter 
behöver identifieras och 
hanteras

Uppförandekod, utvärdering av alla 
investeringar, målsättningar för portfölj, 
utvärdering av leverantörer

Avvikelserapportering (inkl. Visselblåsar-
funktion), utvärdering och mätning av inves-
teringars strategier, regelbunden återkopp-
ling, årlig ESG-utvärdering

Ansvarsfulla investe-
ringar och ansvars-
fullt ägande

AP6 har enligt lag ett mål om föredömlig 
förvaltning. Ansvarsfulla investeringar 
och integrering av hållbarhet bidrar till att 
minska risk och skapa värde i investe-
ringar.

Utvärdering av alla investeringar, exklu-
deringskriterier, årlig ESG-utvärdering, 
löpande dialog, deltagande i LPAC (och i 
vissa fall styrelser)

Utvärdering och mätning av investeringars 
hållbarhetsarbete, regelbunden återkopp-
ling, webinarier, årlig ESG-utvärdering

 Ägare
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