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denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med årsredovis
ningslagen och svensk kod för bolagsstyrning. rapporten redogör för 
bolagsstyrningen i Åf under verksamhetsåret 2011. 

Åf har under 2011 inga avvikelser från koden. det har inte förekom
mit några överträdelser av nasdaQ omX stockholms regelverk för 
emittenter eller god sed på aktiemarknaden.

bolagsstyrningsrapporten har granskats av ernst & young.

Bolagsstyrning inom ÅF
Åf ab är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i stockholm, vars 
baktie är noterad på nasdaq omX stockholm. till grund för styr
ningen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen och nasdaq omX stockholms regelverk 
för emittenter samt svensk kod för bolagsstyrning. 

styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på års
stämman, styrelsen och verkställande direktören.

det viktigaste interna styrinstrumentet är den av stämman fast
ställda bolagsordningen. därtill finns styrelsens arbetsordning och 
styrelsens instruktion för den verkställande direktören som styrelsen 
utser. Åf har infört och utvecklat andra processer och styrmedel för 
att skapa en effektiv och lönsam tillväxt.

för att effektivisera och fördjupa sitt arbete i vissa frågor har sty
relsen inrättat revisionsutskottet och ersättningsutskottet. viktiga 
stödfunktioner till utskotten är intern kontroll, riskkontroll och koncer
nens hållbarhetsfunktion. 

styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt företa
gets finansiella rapportering granskas av den externa revisor som 
utses av årsstämman.

interna policys och instruktioner utgör väsentliga styrdokument för 
hela företaget som tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella 
områden, till exempel informationssäkerhet, regelefterlevnad och 
riskhantering. 

ledningen och medarbetarnas agerande styrs även av företagets 
kärnvärden:
•  enastående medarbetare 
• teamwork 
•  absolut oberoende 

detta är avgörande för att företagets vision och mål ska uppnås. 
företagsledningen arbetar aktivt med att alla medarbetare ska 

känna sig delaktiga i företagets kärnvärden. Även företagets strategi 
och hantering  av hållbarhetsfrågor utgör en del av företagets styrning.
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ÅFs största aktieägare
Ångpanneföreningens forskningsstiftelses aktieinnehav represente
rar 40,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. för ytterli
gare information om aktieägare och Åfaktien se sidorna 44–46 samt 
Åfs webbplats.

ÅFs årsstämma 2011
Årsstämma 2011 hölls på Åfs huvudkontor i solna den 2 maj. totalt 
deltog 139 aktieägare representerande 50 procent av kapitalet och 
65 procent av rösterna. Protokoll från årsstämman liksom allt under
lag till årsstämman återfinns på Åfs webb, avdelningen för bolags
styrningsfrågor.

Valberedning
i enlighet med beslut vid Åfs årsstämma den 2 maj 2011 ska ledamö
terna i valberedningen inför årsstämman 2012 utses av minst tre och 
högst fem av de röstmässigt största aktieägarna. därutöver ska val
beredningen bestå av styrelsens ordförande. namnen på ledamö
terna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

valberedningen består av dess ordförande staffan Westlin, utsedd 
av Ångpanneföreningens forskningsstiftelse, Ulf dinkelspiel i egen
skap av styrelseordförande, conny karlsson, utsedd av capman 
Public market funds, Åsa nisell utsedd av swedbank robur samt Jan 
särlvik som är utsedd av nordea fonder. 

Valberedningens uppgift
valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag 
om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvo
dering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. 
vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respek
tive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvode
ring. valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra 
de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på 
valberedningen.

Valberedningens arbete
valberedningen har fram till och med februari 2012 haft nio protokoll
förda möten samt kontakt däremellan. för att bedöma i vilken grad den 
nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrel
sen till följd av företagets läge och framtida inriktning har valbered
ningen diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning vad avser 
exempelvis branscherfarenhet och kompetens. som underlag för valbe
redningens arbete har styrelsens ordförande informerat om styrelsens 
arbete under året samt arbetet i revisions och ersättningsutskotten. 
valberedningen har även tagit del av utvärderingen av styrelsen och 
dess arbete, samt intervjuat enskilda medlemmar av styrelsen.

ingen ersättning har utgått för arbetet i valberedningen.
samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med 

förslag på styrelseledamöter. valberedningens förslag, redogörelse 
för valberedningens arbete inför årsstämman 2012 samt komplet
terande information om föreslagna styrelseledamöter offentliggörs i 
samband med kallelsen och presenteras på årsstämman 2012.

Styrelse
styrelsen i Åf ska bestå av lägst sex och högst tio ledamöter med 
högst fem suppleanter som utses av bolagsstämman. Under 2011 var 
antalet styrelseledamöter valda av bolagsstämman åtta utan supple
anter. verkställande direktören ingår inte i styrelsen. de anställda är 
representerade i styrelsen.

till ledamot av styrelsen nyvaldes vid årsstämman 2011 anders 
narvinger. Jon risfelt avböjde omval. Ulf dinkelspiel, Patrik enblad, 
evalotta kraft, björn o. nilsson, Helena skåntorp, anders snell samt 
lena treschow torell omvaldes. Ulf dinkelspiel valdes av årsstämman 
till styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma. styrelsen 
utsåg lena treschow torell till vice ordförande. verkställande direktö
ren, Jonas Wiström, är inte ledamot men deltar på styrelsemötena 
som föredragande. vidare deltar koncernens cfo, stefan Johansson 
(som i november 2011 ersatte Jonas Ågrup), som föredragande.  
styrelsens sekreterare är Åfs informationschef viktor svensson.  
för närmare presentation av styrelsen, se sidorna 124–125.

Oberoende
styrelsesammansättningen i Åf uppfyller både nasdaq omX stock
holms regelverk och svensk kod för bolagsstyrnings krav om obero
ende ledamöter. styrelseledamöterna björn o. nilsson och anders 
snell har beroendeställning gentemot den största aktieägaren Ång
panneföreningens forskningsstiftelse.

Styrelsens arbete
styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som klargör 
styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och ledamöternas 
inbördes arbetsordning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens 
sammanträdesplan, kallelse, dagordning och protokoll för styrelse
mötena samt styrelsens arbete med redovisnings och revisions
frågor.

Åfs styrelse håller ett konstituerande möte omedelbart efter års
stämman. därefter ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per 
kalenderår. vid varje ordinarie styrelsemöte följs en i styrelsens 
arbetsordning fastlagd dagordning som bland annat innehåller rap
port från vd, ekonomirapporter och diverse strategiska frågor.

styrelsen har valt att utse ett ersättningsutskott och ett revisions 
utskott.
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Arbetet under året
styrelsens arbete har under året, utöver det konstituerande samman
trädet, innehållit åtta sammanträden, varav ett hölls per telefon med i 
förväg utsänt material som underlag. fyra av sammanträdena hölls i 
anslutning till att bolaget lämnade delårsrapport. i samband med sty
relsesammanträde i september besöktes Åfs kontor i köpenhamn.

styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, 
budget, bokslut och förvärv samt andra beslut som enligt beslutsord
ningen ska behandlas av styrelsen. redovisning av utvecklingen av 
bolagets verksamhet och ekonomi har varit en stående punkt på dag
ordningen. vid septembersammanträdet genomfördes ett strategi
seminarium med en grundlig genomgång av varje division. i samband 
med varje ordinarie sammanträde sker en ingående presentation av  
en verksamhet eller avdelning inom Åf.

en gång om året diskuterar styrelsen frågor som rör successions
planering för ledande befattningshavare inom företaget.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2011

funktion styrelse

ersätt 
nings 

utskott

revi 
sions

utskott

Antal sammanträden 9 3 5
Ulf dinkelspiel o 9 (9) 3 (3) 4 (5)

Patrik enblad l 9 (9)

evalotta kraft l 9 (9) 5 (5)

anders narvinger* l 5 (5) 1 (1)

björn o. nilsson l 8 (9)

Jon risfelt ** l 3 (4) 2 (2)

Helena skåntorp l 7 (9) 5 (5)

anders snell l 9 (9)

lena treschow torell vo 5 (9) 3 (3)

Personalrepresentanter:
fredrik sundin l 9 (9)

Patrik tillack l 9 (9)

magnus forslund* s 0 (1)

Patrik kerttu** s 1 (1)

anders toll s 0 (0)

      * inträdde i styrelsen den 2 maj 2011
   ** avgick från styrelsen den 2 maj 2011
 
Personalrepresentanternas suppleanter deltar normalt endast vid det konstituerande mötet.
o = ordförande   vo= vice ordförande   l = ledamot   s = suppleant

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören
en gång per år initierar styrelseordföranden en utvärdering av styrel
sens arbete genom att varje styrelseledamot anonymt besvarar ett 
detaljerat frågeformulär. frågeformuläret omfattar bland annat sam
arbetsklimat, kunskapsbredd och hur styrelsearbetet har genom
förts. avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrel
seledamöternas åsikt om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka 
åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet. resulta
tet av utvärderingen diskuteras i styrelsen och kommuniceras till val
beredningen.

styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktörens arbete 
genom att följa verksamhetens utveckling mot de uppsatta målen. en 
gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med den 
verkställande direktören.

Ersättningsutskott
ersättningsutskottet har till uppgift att behandla och lämna rekommen
dationer om vds och företagsledningens lön, övriga anställningsvill
kor samt incitamentsprogram. Utskottet ska även behandla över
gripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga 
anställda i bolaget. ersättningsutskottet rapporterar till styrelsen. 
inför 2012 års årsstämma har ersättningsutskottet haft tre möten.  
i ersättningsutskottet ingår Ulf dinkelspiel (ordförande), anders narvinger 
som ersatte Jon risfelt den 2 maj 2011 och lena treschow torell. 
verkställande direktören deltar som adjungerad liksom cfo och  
personaldirektören. ersättning har utgått till styrelseledamöterna  
för arbetet i ersättningsutskottet.

Revisionsutskott
revisionsutskottet utgör en viktig kommunikationsväg mellan styrelsen 
och företagets revisorer. revisionsutskottet stödjer styrelsen i arbetet 
med kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen samt med upp
följning av resultaten av de externa revisorernas granskning. stöd
funktion till revisionsutskottet är funktionen för internrevision. revi
sionsutskottet har från årsstämman 2011 bestått av Helena skåntorp 
(ordförande), Ulf dinkelspiel och evalotta kraft. samtliga ledamöter 
är oberoende i förhållande till ägare och bolagsledning. Under 2011 
har utskottet haft fem protokollförda möten. bolagets revisor har del
tagit vid fyra revisionsutskottsmöten. verkställande direktören deltar 
som adjungerad liksom cfo och chefen för koncernekonomi. bola
gets internrevisor deltar vid två möten per år. ersättning till styrelse
ledamöterna har utgått för arbetet i revisionsutskottet.
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Revisorer
i valberedningens uppgifter ingår att föreslå årsstämman revisor. 
revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bola
gets bokföring och årsredovisning samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. revisionsbolaget ernst & young ab, med lars 
träff som huvudansvarig revisor, omvaldes av årsstämman 2011 till 
bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2012.

ernst & young genomför revisionen av Åf ab samt av större enheter 
inom koncernen. revision sker av årsbokslut. samtidigt sker en översiktlig 
granskning av delårsbokslut per september. dessutom sker en granskning  
av koncernens bolagsstyrningsrapport och en granskning huruvida 
årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattnings havare 
har följts.

Verkställande direktör och koncernledning
styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och kon
cernens förvaltning till bolagets verkställande direktör. verkställande 
direktören leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt. 
instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande 
direktör har fastställts av styrelsen. dessa uppdateras och fastställs 
varje år.

verkställande direktören har utsett en ledningsgrupp som löpande 
ansvarar för olika delar av verksamheten. Under 2011 bestod Åfs led
ningsgrupp, förutom av vd, av divisionscheferna, cfo, personaldirek
tör, bolagsjurist, informationschef, samt vds assistent som är proto
kollförare i koncernledningen. för information om ledamöterna i 
koncernledningen se sidorna 126–127.

Åfs koncernledning har som regel möte en gång per månad och 
avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, förvärv, kon
cerngemensamma utvecklingsprojekt, ledarskaps och kompetens
försörjning och andra strategiska frågor. Under 2011 har elva proto
kollförda koncernledningsmöten avhållits.

varje månad har vd och cfo genomgång med respektive divisions
ledning av divisionens resultat och balansräkning, nyckeltal samt 
större projekt.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll
styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebo
lagslagen och i svensk kod för bolagsstyrning som innehåller krav på 
årlig extern informationsgivning om hur den interna kontrollen avse
ende den finansiella rapporteringen är organiserad.

styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad och utvärdera det 
interna kontrollsystemet.

intern kontroll i Åf har utformats med målet att bolagets verksam
het är effektiv och ändamålsenlig, att den finansiella rapporteringen 
är tillförlitlig samt att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs.

Åf delar upp intern kontroll av den finansiella rapporteringen i 
beståndsdelarna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter,  
information & kommunikation och Uppföljning.

Kontrollmiljö 
kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den 
finansiella rapporteringen. en viktig del av kontrollmiljön är att 
beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och 
kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att sty
rande dokument i form av policys, riktlinjer och manualer finns. kon
trollmiljön beskriver organisation, beslutsvägar, befogenheter och 
ansvar för den finansiella rapporteringen.

beskrivning av intern kontroll i Åf finns i det processorienterade 
ledningssystem (one) som används för verksamhetsstyrning och 
verksamhetsstöd. Här beskrivs organisationsstrukturen och de befo
genheter och ansvar som följer med verksamhetens olika roller. 
genom en processorienterad utformning av ledningssystemet styrs 
berörda till gällande rutiner och verktyg för aktuellt arbetsmoment 
och därmed ges goda förutsättningar för att leva upp till uppställda 
krav och förväntningar. ledningssystemet finns tillgängligt för alla 
medarbetare via Åfs intranät.

Riskbedömning 
Åfs riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till 
att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna som påverkar 
den finansiella rapporteringen i gruppens bolag, affärsområden, divi
sioner och processer. riskbedömningen resulterar i kontrollmål som 
stödjer att de grundläggande kraven på den externa finansiella rap
porteringen uppfylls och utgör underlag för hur riskerna ska hanteras 
genom olika kontrollstrukturer. risker behandlas, bedöms och rap
porteras av Åf centralt tillsammans med divisionerna. vidare behand
las risker i särskilda fora, till exempel risker kopplade till fastprispro
jekt och förvärv.

Kontrollaktiviteter 
för att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt samt att den 
finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en rättvisande 
bild, finns i varje process ett antal kontrollaktiviteter inbyggda. dessa 
kontrollaktiviteter involverar alla nivåer av organisationen.

Hanteringen sker genom att riskerna accepteras alternativt redu
ceras eller elimineras. inom Åf består dessa kontrollaktiviteter dels 
av en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv och, 
ur ett internkontrollperspektiv, lämplig ansvarsfördelning, dels av 
specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid 
förebygga risker för fel i rapporteringen. för alla Åfs enheter, inklu
sive de utländska enheterna, sker en kontinuerlig resultatanalys och 
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andra kontroll aktiviteter genom divisionernas centrala ekonomifunk
tioner och genom Åf abs enhet koncernekonomi. all redovisning och 
rapportering i Åfs svenska enheter är centraliserad till Åf business 
services (Åbs) i solna, där processerna har likformats och kontinuer
ligt stärks. exempel på kontrollaktiviteter inom Åbs är bland annat 
resultatanalyser och andra kontrollaktiviteter inom processerna 
intäkter och fordringar, utbetalningar, anläggningstillgångar, pågå
ende arbeten, lön, moms/skatt, löpande bokföring, konsolidering och 
rapportering samt registervård.

Information och kommunikation 
information och kommunikation av policys, processbeskrivningar, 
rutiner och verktyg gällande den finansiella rapporteringen återfinns i 
ledningssystemet som finns tillgängligt för alla berörda via Åfs 
intranät. Uppdatering sker vid förändrade interna eller externa krav 
och förväntningar på den finansiella rapporteringen. i koncernen finns 
en process där divisionsledningarna årligen bekräftar efterlevnad av 
koncernens policys.

för kommunikation med interna och externa parter finns en kom
munikations och irpolicy som anger riktlinjer för hur denna kommu
nikation bör ske. syftet med policyn är att säkerställa att alla informa
tionsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. den 
interna kommunikationen syftar till att varje medarbetare ska förstå 
Åfs värderingar och affärsverksamhet. för att nå syftet med informe
rade medarbetare sker ett aktivt internt arbete, där information 
löpande kommuniceras via koncernens intranät.

Uppföljning 
efterlevnad och effektivitet i de interna kontrollerna följs upp löpande 
både av styrelse och ledning för att säkerställa kvaliteten i process
erna. företagets ekonomiska situation och strategi avseende den 
finansiella ställningen behandlas vid varje styrelsemöte. styrelsen  
får dessutom utförliga månatliga rapporter avseende den finansiella 
ställningen och utvecklingen av verksamheten. revisionsutskottet  
fyller en viktig funktion genom att säkerställa kontrollaktiviteter för 
väsentliga riskområden i processerna till den finansiella rapporte
ringen. revisions utskottet, ledningen samt funktionen intern revision 
följer regelbundet upp rapporterade brister.

Åfs system för ekonomisk styrning och kontroll ger stora möjlig
heter till effektiv uppföljning av ekonomin i varje del av verksamheten. 
rapporter tas ut månadsvis för varje resultatenhet och rapporter 
avseende uppdragens ekonomi präglas av tillförlitlighet och detalj
rikedom. konstaterade felaktigheter och vidtagna åtgärder rapporte
ras i linje organisationen till närmast högre nivå. Åfs interna revision 
genomför oberoende revisioner i verksamheten för uppföljning av att 

intern kontroll och ledningssystem lever upp till Åfs interna ambitioner, 
externa krav och förväntningar. Prioriterade områden för Åfs interna 
revision är Åfs varumärke, värdegrund och etik, processer och system 
samt de uppdrag som Åf åtagit sig att utföra. rapportering sker till 
verkställande direktör och styrelsens revisionsutskott.

Hållbart företagande 
Åf arbetar strategiskt och långsiktigt för att bli ett mer hållbart före
tag. Åfs hållbarhetsmål utgör ett fundament i arbetet. företagets håll
barhetsarbete ska bidra till företagets tillväxt och följs upp av sty
relse och koncernledning. för närmare information om Åfs 
hållbarhetsarbete, se sidorna 48–54.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i ÅF AB, org.nr 556120-6474
det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 
2011 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning 
och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig 
grund för våra uttalanden. detta innebär att vår lagstadgade genom
gång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt
ning som en revision enligt international standards on auditing och 
god revisionssed i sverige har.

en bolagsstyrningsrapport har upprättats och dess lagstadgade 
information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovis
ningen.

stockholm den 9 mars 2012
ernst & young ab

lars träff
auktoriserad revisor




