
 

VD till Första AP-fonden 
 

Beskrivning av verksamheten  
Första AP-fonden är en statlig myndighet med uppdrag att förvalta bufferten i det svenska 
inkomstpensionssystemet. Investeringar görs över hela världen, och det förvaltade kapitalet uppgår till 
352 miljarder kronor (30 juni 2019). Första AP-fonden har 67 anställda, investerar långsiktigt och är en aktiv 
och engagerad ägare. Fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och 
ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan 
att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk. Som ägare ställer fonden höga krav inom 
etik, hållbart värdeskapande och bolagsstyrning. Arbetet med att ytterligare integrera hållbarhetsfrågorna i 
kapitalförvaltningen kommer att vara högt prioriterat under de närmaste åren. I fondens uppdrag ligger att 
investera så att största möjliga nytta för pensionssystemet uppnås. Målet är att långsiktigt bidra till en hög och 
förutsägbar inkomstpension genom väl avvägda finansiella risker. För mer information om Första AP-fonden 
vänligen besök www.ap1.se. 
 

Beskrivning av tjänsten 
Rollen som VD på Första AP-fonden innebär att vara en ledare, en motiverande coach för den 
kvalificerade och kunniga personal som idag finns på fonden, och i och med detta säkerställa en 
god förvaltning av pensionsspararnas pengar för att nå fondens mål på avkastning.  
 
Kortfattat omfattar den Verkställande direktörens ansvar att: 

• leda, planera, utveckla och kontrollera fondens verksamhet i enlighet med styrelsen 
fastställda mål och strategier 

• sörja för att fondens finansiella rapportering fullgörs i överensstämmelse med lag och att 
medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt 

• övervaka att även övriga för fondens verksamhet gällande författningsbestämmelser och 
andra föreskrifter och riktlinjer följs, att styrelsens beslut och övriga för fondens 
verksamhet beslutade åtgärder verkställs samt att fondens verksamhet är ändamålsenligt 
organiserad och bedrivs i enlighet med lagen. 

• ansvara för föredragning och övrig rapportering till styrelsen, och vara föredragande i 
styrelsen och styrelsens utskott. 

• fastställa instruktioner och funktionsbeskrivningar som bedöms erforderliga och som inte 
fastställs av styrelsen. 

• informera styrelsen om frågor av särskild vikt eller speciell betydelse innan beslut fattas 

• ansvara för målstyrning, budgetförslag och följa upp prognoser och resultat samt agera 
för en kostnadseffektiv inriktning på verksamheten 

• ansvara för revisionsprocessen, tillse upprättandet av årsredovisningar samt 
delårsrapporter. 

• leda medarbetarna i fonden till bra prestationer genom delaktighet och samverkan samt 
säkerställa en god arbetsmiljö. 

 
Verkställande direktörens uppgift är också att vara fondens viktigaste företrädare utåt och bidra 
till att allmänhetens förtroende för pensionssystemet upprätthålls. Rollen innebär 
direktrapportering till fondens styrelseordförande. 
 
 
 
 
 



 

Kravprofil 
 
Erfarenhet och utbildning  

• Relevant akademisk utbildning, tex civilekonomexamen 

• Ett flertal års erfarenhet från liknande roller 

• Dokumenterad chefs-och ledarerfarenhet 

• Erfarenhet från strategiskt ledningsarbete 

• Dokumenterad erfarenhet av strategisk kapitalförvaltning och ekonomisk analys 

• Erfarenhet av att leda genom andra chefer 

• Erfarenhet av extern kommunikation 

• Förhandlingsvana 

• Erfarenhet av hållbarhetsfrågor 
 
Meriterande: 

• Erfarenhet från offentliga myndigheter och ideella organisationer 

• Kunskap om statlig förvaltningspolitik 
 
Ledarskap, kompetens och personliga egenskaper 

• Ha förmåga att leda förändringsarbete och utveckla verksamheten på ett strategiskt och 
effektivt sätt i enlighet med riksdagens, regeringens och styrelsens beslut och intentioner 

• Förmåga att skapa engagemang och intresse för fondens uppdrag som skapar stimulerade 
grupper och medarbetare 

• Förmåga att leda, delegera, följa upp och utveckla verksamheten inom ramen för en god 
gemensam förvaltningskultur 

• Förmåga att förstå och hävda sig teoretiskt med utgångspunkt i modern 
kapitalförvaltningsteori 

• God kunskap om risk och riskhantering 

• Förståelse om vad det innebär att leda en statlig verksamhet 

• Kommunikativ; både i tal och skrift på engelska och svenska 

• Analytisk förmåga som skapar förutsättningar för att fatta goda beslut som bidrar till 
fondens mål och vision 

• Strukturerad 

• Gott omdöme och hög integritet 

• Ödmjuk och prestigelös 
 
Första AP-fonden arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning och ser gärna kvinnliga 

kandidater som sökande till tjänsten. 

 

Din ansökan 
I denna rekrytering samarbetar Första AP-fonden med Lager & Partners. Skicka Din ansökan 
innehållande CV samt personligt brev snarast, dock senast den 31 januari 2020, till 
info@lagerpartners.com, märk din ansökan ”VD AP1”. Har du frågor om tjänsten är du 
självfallet välkommen att kontakta Niclas Näslund på Lager & Partners, telefon 0706-240912 alt 
08-40764 60. 
 
Första AP-fonden är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. 

Ansökningshandlingar är som huvudregel offentliga och kan komma att lämnas ut vid begäran. 

mailto:info@lagerpartners.com


 

Vi vill därför uppmärksamma sökanden till tjänsten på att vi inte har möjlighet att utlova att 

ansökningar kommer att behandlas konfidentiellt 


