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Bolagsstyrning för hållbart och  
långsiktigt värdeskapande
En väl fungerande bolagsstyrning är en av förutsättningarna för att skapa långsiktigt värde 
för ägare och övriga intressenter. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och genom tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning. 

1. Ägarstruktur 
PostNord AB (publ), organisationsnummer 
556771–2640 (”PostNord”), är ett svenskt publikt 
aktiebolag som ägs till 40 procent av danska 
staten och till 60 procent av svenska staten. 
Rösterna fördelas 50/50 mellan staterna. Bola-
get är moderbolag i koncernen PostNord. 

2. Styrnings- och organisationsstruktur 
De huvudsakliga beslutsorganen i PostNord är 
årsstämman, styrelsen samt VD och koncern-
chef biträdd av Group Leadership Team. Styrel-
sen har även utsett en vice VD med ett särskilt 
ansvar för frågor rörande Nordic Strategy & 
Solutions samt IT. Ägarna nominerar styrelse-
ordförande, vice ordföranden och övriga styrel-
seledamöter, föreslår styrelsearvoden samt 
nominerar stämmans ordförande och extern 
revisor. Årsstämman är bolagets högsta beslu-
tande organ. Styrelsen har det övergripande 
ansvaret för organisation och förvaltning av bola-
get, vilket sker genom löpande uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Styrelsens ordförande 
leder styrelsens arbete. Revisionskommittén och 
ersättningskommittén biträder styrelsen i dess 

arbete. PostNords VD och koncernchef ansva-
rar för och leder den löpande förvaltningen av 
koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar. VD och koncernchef utser koncernled-
ningen – Group Leadership Team, som förutom 
VD/Koncernchef består av vice VD, Chef Group 
Finance & Sourcing/CFO, Chef Legal and Staff 
Functions, Chef IT/CIO, Chef Nordic Strategy & 
Solutions, Chef PostNord Sverige (inkl. PostNord 
Finland), Chef PostNord Danmark (inkl. 
PostNord Tyskland och Direct Link), Chef 
PostNord Norge samt Chef PostNord Strålfors. 
Bolagets externa revisor väljs av årsstämman 
och granskar årsredovisningen och koncernre-
dovisningen, styrelsens och VD:s förvaltning 
samt avger revisionsberättelse. Bolagets externa 
revisor granskar hållbarhetsredovisningen, yttrar 
sig om den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
samt avger revisors rapport. PostNords funktion 
för internrevision utvärderar den interna styr-
ningen och kontrollen i bolaget. Den operativa 
strukturen i koncernen följer den legala struktu-
ren. Organisation och styrning utgår som 
huvudprincip från den operativa strukturen. 
De postala tillstånden är knutna landsvis till de 

juridiska personerna i Danmark och Sverige 
(PostNord Danmark A/S, PostNord Group AB), 
vilket medför att det formella ansvaret för de 
postala tillstånden följer den legala strukturen. 
Ansvariga chefer inom land och koncernfunk-
tioner ska säkerställa att koncernen i alla avse-
enden lever upp till de lagstiftningsmässiga och 
regulatoriska krav som finns på verksamheten. 

3. Årsstämma
Stämman är enligt aktiebolagslagen bolagets 
högsta beslutande organ. Det svenska Närings-
departementet företräder svenska statens 
aktier och det danska Transportministeriet före-
träder danska statens aktier på PostNords års-
stämma. Respektive stat nominerar vardera fyra 
styrelseledamöter i bolaget. Årsstämman utser 
styrelse och revisor, beslutar om disposition av 
bolagets resultat och ansvarsfrihet för styrelse 
och VD samt beslutar i andra ärenden enligt lag 
eller bolagsordning. Årsstämma ska hållas 
senast den 30 april enligt svenska statens ägar-
policy. Kallelse till årsstämma sker genom brev 
till aktieägarna, annonsering i dagspress, infor-
mation i årsredovisningen samt på koncernens 
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hemsida. Riksdagsledamöter, folketingsleda-
möter och allmänhet bjuds in till att närvara och 
ställa frågor på årsstämman.

ÅRSSTÄMMA 2019 

Årsstämman 2019 hölls den 24 april 2019. Stäm-
man fastställde koncernens och moderbolagets 
resultat- och balansräkning, samt beslutade om 
ansvarsfrihet för styrelsen och VD för verksam-
hetsåret 2018. Stämman beslutade även om 
 riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-
havare samt ersättningar till styrelseledamöter 
och revisor. Stämman omvalde ledamöterna 
Sonat Burman Olsson, Måns Carlson, Christian 
Ellegaard, Christian Frigast, Christian Jansson, 
Peder Lundquist, Ulrica Messing och Charlotte 
Strand. Som styrelsens ordförande omvaldes 
Christian Jansson och till styrelsens vice ordfö-
rande omvaldes Christian Frigast. Till revisor för 
tiden intill utgången av nästa årsstämma omval-
des revisionsbolaget KPMG AB med auktorise-
rade revisorn Tomas Gerhardsson som huvud-
ansvarig revisor. Fullständigt protokoll från stäm-
man finns tillgängligt på www.postnord.com. 

ÅRSSTÄMMA 2020 

PostNords årsstämma 2020 kommer att äga 
rum den 22 april 2020 på PostNords koncern-
kontor, Terminalvägen 24 i Solna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTT-

NINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Inför årsstämman 2020 föreslås inga föränd-
ringar i principerna för ersättningar och övriga 
anställningsvillkor för koncernledningen, så för-
slaget är oförändrat i det avseendet jämfört 
med de riktlinjer som stämman beslutade om 
2019 och återges i sammandrag i not 5. Däre-
mot är de föreslagna riktlinjerna mer detalje-
rade, till följd av ändringar i Aktiebolagslagen 
och Svensk kod för bolagsstyrning. 

4. Styrelse 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
bolagets organisation och förvaltning genom 
löpande uppföljning av verksamheten, säker-
ställande av en ändamålsenlig organisation, led-
ning, riktlinjer och internkontroll. Styrelsen fast-
ställer strategier och mål samt tar beslut vid 
större investeringar, förvärv och avyttringar av 
verksamheter.

Styrelsens sammansättning 
Enligt PostNords bolagsordning ska styrelsen 
bestå av åtta ledamöter. Styrelsen utses av års-
stämman och ska enligt årsstämmans beslut 
bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan 
suppleanter. Därutöver ingår i styrelsen tre leda-
möter med tre suppleanter som är utsedda av 
de anställdas organisationer. Svenska staten 
anger i sin ägarpolicy beträffande styrelsens 
sammansättning att andelen av vardera kön i 
styrelsen ska vara minst 40 procent. I PostNords 
styrelse var fördelningen kvinnor/män 37,5 pro-
cent/62,5 procent under 2019 (stämmovalda 
ledamöter).

Styrelsens arbete 
ARBETSFORMER 

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. 
Arbetsordningen reglerar bland annat ordföran-
dens uppgifter, information till styrelsen och 
ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Ingen 
uppdelning av styrelsearbetet finns mellan sty-
relseledamöterna utöver revisionskommittén 
och ersättningskommittén, vilka båda utses av 
styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen och 
Svensk kod för bolagsstyrning. Under den större 
omorganisation som genomfördes 2019 inrät-
tade styrelsen under en begränsad period en 
särskild kommitté vars uppgift var att se över 
och till styrelsen rapportera framdrift gällande 
ny organisation och övriga transformationspro-
jekt. Ordföranden och vice ordföranden utsågs 
som ledamöter i den särskilda kommittén. Ord-
föranden väljs av årsstämman och leder styrel-
sens arbete samt ansvarar för att detta är väl 
organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär 
bland annat att löpande följa bolagets verksam-
het i dialog med VD och tillse att övriga styrelse-
ledamöter får information och underlag som 
säkerställer hög kvalitet i diskussion och beslut i 
styrelsen. Ordföranden leder utvärderingen av 
styrelsens och VD:s arbete. Ordföranden företrä-
der också bolaget i ägarfrågor. Ordföranden ska 
utföra sina arbetsuppgifter i samarbete med 
vice ordföranden och till exempel föra en dialog 
med vice ordföranden kring frågor från ledning 
och dagordning inför styrelsemöten. Ordföran-
den och vice ordföranden ska också samarbeta 
och agera för att åstadkomma en konstruktiv dia-
log med bolagets aktieägare. Vice ordföranden 
ska ersätta ordföranden vid dennes frånvaro.

STYRELSEMÖTEN OCH FRÅGOR 2019

Under 2019 har styrelsen sammanträtt 17 
gånger inklusive ett konstituerande möte och 
tre möten per capsulam. VD har presenterat 
affärsläge och marknadssituation vid varje 
möte. CFO har presenterat det ekonomiska och 
finansiella läget och utveckling. Styrelsen har 
fastställt koncernens strategi och affärsplan och 
löpande behandlat både rapporter från revi-
sionskommittén, ersättningskommittén och 
 särskilda kommittén samt rapporter avseende 
intern kontroll och finansverksamhet. Stort 
fokus har under året varit på omorganisationen 
av verksamheten och strategin, utseende av ny 
VD och vice VD samt utformning av beford-
ringsplikten för den svenska och den danska 
verksamheten. Vidare har styrelsen fokuserat på 
kvalitets- och imagefrågor samt PostNords varu-
märke. Bolagets revisor har redogjort för årets 
revisionsarbete och dessa frågor har diskuterats.

Styrelsekommittéer 
REVISIONSKOMMITTÉN 

Revisionskommittén har i uppgift att bereda sty-
relsens arbete med kontroll och kvalitetssäkring 
av koncernens finansiella rapportering. Kommit-
tén övervakar effektiviteten i bolagets interna 
styrning och kontroll samt system och processer 
för riskhantering avseende den finansiella rap-
porteringen. Kommitténs arbetsordning fastställs 
av styrelsen. Revisionskommittén har ingen egen 
beslutanderätt med undantag för fastställande 
av budgeten för internrevision. Kommittén bistår 
även ägarna vid val av extern revisor. Kommittén 
ska löpande ta del av den externa revisorns rap-
portering och bedöma om arbetet bedrivs på ett 
oberoende, objektivt och kostnadseffektivt sätt. 
Revisionskommittén är tillsammans med kon-
cernledningen uppdragsgivare åt internrevisio-
nen och dess övervakning av intern styrning och 
kontroll och tar del av internrevisionens rappor-
ter. Kommittén består av minst tre styrelseleda-
möter och sammanträder minst fyra gånger per 
år. Bolagets externa revisor ska närvara vid det 
möte där årsbokslut, årsredovisning och revisors-
rapporter avhandlas samt därutöver så snart det 
behövs för bedömning av koncernens ekono-
miska ställning. Kommitténs ordförande ansvarar 
för att styrelsen fortlöpande informeras om kom-
mitténs arbete. Under 2019 har kommitténs leda-
möter utgjorts av, Sonat Burman Olsson (Ord-
förande), Christian Ellegaard, Måns Carlson och 
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Peder Lundquist. Kommittén har sammanträtt 
totalt sex gånger och de ämnen som avhandlats 
är bland annat följande: 
• Externa revisorers rapportering avseende 

bokslutsgranskningar och intern kontroll.
• Genomgång av finansieringsförslag och 

finansiella simuleringar. 
• Revidering av finanspolicyn. 
• Övervakning av bolagets finansiella rapporte-

ring och process samt rekommendationer 
och förslag för säkerställandet av den finan-
siella rapporteringens tillförlitlighet. 

• Övervakning av det finansiella kontrollsyste-
met avseende effektiviteten i bolagets interna 
kontroll, internrevision samt riskhantering. 

• Granskning och övervakning av de externa 
revisorernas opartiskhet och självständighet. 

• Utvärdering av extern revision. 
• Förslag och rekommendation till årsstäm-

mans beslut om revisorsval. 

ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN 

Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och 
till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning 
och andra anställningsvillkor för bolagsled-
ningen. Ersättningskommittén har ingen egen 
beslutanderätt. Ersättningskommittén ska bestå 
av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande 
eller styrelsens vice ordförande ska vara ordfö-
rande i kommittén. Kommittén ska sammanträda 
minst två gånger per år. Kommitténs ordförande 
ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras 
om kommitténs arbete. Under 2019 har kommit-
téns ledamöter utgjorts av Christian Jansson 
(Ordförande), Christian Frigast och Ulrica 

 Messing samt sammanträtt totalt tre gånger. De 
ämnen som avhandlats är bland annat följande: 
• Ersättningar och villkor för ledande befatt-

ningshavare. 
• Pensionsvillkor för ledande befattningshavare. 
• Ersättningar till ledamöter i Group Leadership 

Team. 
• Utvärdering av måluppfyllelse och potential 

samt successionsplanering för högre chefer.
• Framtagande av förslag till ny VD och vice VD.

Utvärdering av styrelsens arbete 
Styrelsen ska tillse, i enlighet med styrelsens 
arbetsordning, att styrelsearbetet utvärderas en 
gång per år genom en systematisk och struktu-
rerad process med syfte att utveckla styrelsens 
och ledamöternas arbetsmetoder och effektivi-
tet. Områden som vidare utvärderas är exempel-
vis om rätt frågor tas upp i styrelsen, utform-
ningen av beslutsunderlag samt hur väl beslut 
och diskussioner återges i protokollen. Under 
2019 har en extern konsult anlitats i samband 
med styrelseutvärderingen. Utvärderingen har 
skett genom enkäter till styrelsen och VD med 
efterföljande intervjuer. Resultatet av utvärde-
ringen presenteras av den externa konsulten vid 
styrelsemötet i januari 2020 och diskuteras 
sedan i styrelsen. Vidare kommer styrelsens  
ordförande delge ägarna resultatet vid ett möte. 

Styrelsens arvode 
Styrelsens arvode fastställdes av årsstämman 
2019. Det beslutade arvodet för tiden intill nästa 
årsstämma ska utgå med följande belopp: Till 
bolagsstämmovald ledamot 295 000 SEK, till 

styrelsens vice ordförande till 500 000 SEK  
och till styrelsens ordförande till 670 000 SEK. 
Arvode för arbete i revisionskommittén ska utgå 
med 55 000 SEK till ledamot och med 70 000 
SEK till ordföranden. Arvode för arbete i ersätt-
ningskommittén ska utgå med 25 000 SEK till 
ledamot och med 37 500 SEK till ordföranden. 
Styrelse- eller kommittéarvode utgår inte till 
ledamot anställd i det svenska Regeringskans-
liet. Arvode utgår till svenska arbetstagarrepre-
sentanter och suppleanter som deltar vid  
styrelsemöten med motsvarande ett svenskt 
prisbasbelopp (46 500 SEK). 

5. Revisorer 
KPMG AB, med auktoriserade revisorn Tomas 
Gerhardsson som huvudansvarig revisor, utsågs 
på årsstämman 2019 till PostNords revisorer. 
Revisorerna träffar styrelsen vid minst ett tillfälle 
per år och deltog också på samtliga möten i revi-
sionskommittén. Under 2019 har styrelsen sam-
manträtt med revisorn vid ett styrelsemöte utan 
att koncernledningen deltog. Styrelsens ledamö-
ter har därvid haft möjlighet att ställa frågor till 
revisorn. Se vidare i not 7 om arvode och  
kostnadsersättning till revisorer. 

6. VD, vice VD och Group Leadership Team 
Styrelsen utser och entledigar VD och vice VD. 
VD utser och biträds av Group Leadership Team. 
VD ansvarar för den löpande förvaltningen av 
bolaget och koncernen i enlighet med styrelsens 
riktlinjer och anvisningar. Förhållandet mellan sty-
relse och VD regleras i styrelsens arbetsordning 
och VD-instruktionen. VD är ansvarig gentemot 
styrelsen för den löpande driften av verksam-
heten och ska verkställa den strategiska inrikt-
ning som styrelsen fastställer för verksamheten. 
Group Leadership Team är, förutom styrelsen, 
koncernens beslutsorgan och har ett gemen-
samt ansvar för att koncernens verksamhet 
utvecklas i linje med den strategiska inriktning 
som styrelsen fastställt. VD leder arbetet i Group 
Leadership Team. Styrelsen utvärderar fortlö-
pande VD:s arbete genom att följa upp verksam-
hetens utveckling mot uppsatta mål. En gång per 
år görs en formell utvärdering som diskuteras 
med VD.

ERSÄTTNINGAR I POSTNORD 

Beslut om anställningsvillkor och ersättning till 
VD och koncernchef fattas av styrelsen. Styrelsen 
arbetar med ersättningsfrågor genom ersätt-
ningskommittén. Lönesättningen för anställda  
på PostNord ska vara marknadsmässig. För ytter-
ligare detaljer kring ersättningar till ledande 
befattningshavare, se not 5 om anställda, perso-
nalkostnader och ledande befattningshavares 
ersättningar. Riktlinjer om ersättning till ledande 
befattningshavare som beslutades av årsstäm-
man 2019 finns återgivna i sin helhet på  
www.postnord.com under Bolagsstyrning.

Närvaro styrelsen 2019

Styrelseledamot Styrelsemöten Revisionskommittén Ersättningskommittén

Christian Jansson 17/17 3/3

Christian Frigast 17/17 3/3

Christian Ellegaard 4) 5) 17/17 3/3 1/1

Charlotte Strand 3) 17/17 3/3

Sonat Burman Olsson 17/17 6/6

Ulrica Messing 17/17 3/3

Måns Carlson 17/17 6/6

Peder Lundquist 17/17 5/6

Bo Fröström (A) 17/17

Johan Lindholm (A) 14/17

Sandra Svensk (A) 17/17

Ulrika Nilsson (supp, A) 2) 4/4

Eva Aronsson (supp, A) 2) 4/4

Daniel Hansen (supp, A) 2) 3/4

Per-Arne Lundberg (supp A) 1) 10/10

Lars Chemnitz (supp, A) 1) 9/10

Peter Madsen (supp, A) 1) 6) 5/6

Dzevad Ramic (supp A) 7) 4/4

1) Invald vid årsstämman i april 2019
2) Avgick vid årsstämman i april 2019
3) Avgick ur revisionskommittén vid årsstämman i april 2019
4) Invald i revisionskommittén vid årsstämman i april 2019
5) Avgick ur ersättningskommittén vid årsstämman i april 2019
6) Avgick vid sammanträdet i augusti 2019
7) Invald vid sammanträdet i augusti 2019

A Arbetstagarrepresentant
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Interna och externa regelverk 
PostNord styrs av ett antal interna och externa 
regelverk, exempelvis följande: 

EXTERNA REGELVERK 

• Svenska aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen och Svensk kod för bolagsstyrning. 

• Svenska statens ägarpolicy och riktlinjer för 
företag med statligt ägande samt danska 
 statens ägarprinciper (Statens Ejerskabs-
politik). 

• NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter. 
• International Financial Reporting Standards, 

IFRS. 

POSTALA REGELVERK 

UPU-konventionen, EU:s postdirektiv samt 
 nationella lagar och direktiv i Sverige (exempelvis 
Postlagen och Postförordningen) och Danmark 
(exempelvis Postloven, lov om Post Danmark 
A/S og bekendtgørelse om postbefordring og 
postvirksomheder). 

INTERNA REGELVERK 

• Bolagsordning, styrelsens arbetsordning 
(inklusive VD-instruktion), revisionskommit-
téns och ersättningskommitténs arbets-
ordningar. 

• Dokumenthierarki för koncernens styrdoku-
ment, Code of Conduct och koncernpolicyer 
(se även sidorna 81–82)

• Beslutsordning för PostNord-koncernen. 
• Verksamhetsstyrning PostNord. 
• Ramverk för intern styrning och kontroll 

 avseende den finansiella rapporteringen. 
• Riktlinjer för bestämmande av anställnings-

villkor för ledande befattningshavare. 

BOLAGSORDNINGEN 

PostNords bolagsordning reglerar bland annat 
var styrelsen har sitt säte, gränserna för bola-
gets aktiekapital och bolagets räkenskapsår. 
Bolagsordningen innehåller inte några särskilda 
bestämmelser om tillsättande och entledigande 
av styrelseledamöter eller om ändring av bolag-
sordningen. Bolagsordningen innehåller inte 
heller några begränsningar i fråga om hur 
många röster varje aktieägare kan avge vid 
bolagsstämman. Aktuell bolagsordning finns 
på PostNords hemsida www.postnord.com 

Avvikelser från Svensk kod  
för bolags styrning 
PostNord tillämpar Svensk kod för bolags-
styrning med följande undantag: 
• Avvikelse från punkten 2 avseende kravet på 

valberedning. Ingen valberedning finns då 
nominering och tillsättning av ledamöter sker 
enligt de principer som överenskommits 
 mellan ägarna. Nominering sker i samverkan 
mellan ägarna. Referenserna till valbered-
ningen i punkterna 1.2, 1.3, 4.6, 8.1 och 10.2 är 
därmed inte heller tillämpliga. 

• Avvikelse från punkten 4.5 avseende kravet 
på styrelseledamots oberoende i förhållande 
till ägarna. Syftet med regeln är att skydda 
minoritetsaktieägare. Skydd för minoritets-
ägare är dock inte aktuellt i styrningen av 
PostNord. PostNord har endast två ägare och 
redovisning av styrelseledamöternas obero-
ende är därför inte relevant. 

PostNord
Sverige 

PostNord
Danmark

PostNord
Norge

PostNord
Strålfors

Koncernchef

Finance & Sourcing

IT

Nordic Strategy & Solutions

Legal & Sta� Functions

PostNords organisation
PostNord inledde under april 2019 en omorganisation som innebar att  
antal medlemmar och funktioner lämnade koncernledningen från den 1 juli.  
Per 31 december såg organisationsstrukturen ut enligt följande.
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Styrelsens rapport om intern styrning 
och kontroll avseende den finansiella 
 rapporteringen 
ORGANISATION 

Styrelsen är ytterst ansvarig för att bolaget har 
en god intern styrning och kontroll. I styrelsens 
arbetsordning definieras intern styrning och 
kontroll avseende den finansiella rapporteringen 
som en process genom vilken styrelsen, verk-
ställande direktören och medarbetarna med 
rimlig säkerhet säkerställer att den finansiella 
rapporteringen är tillförlitlig. Revisionskommittén 
har i uppgift att bereda styrelsens arbete med att 
kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. 
Kommittén övervakar effektiviteten i bolagets 
interna styrning och kontroll samt system och 
processer för riskhantering, med avseende på 
den finansiella rapporteringen. Arbetet utförs 
bland annat genom löpande avstämningar med 
PostNords ledning och externa revisorer samt 
genom en granskning av tillämpade redovis-
ningsprinciper och vid tillämpning av nya redo-
visningsstandarder eller värderingsfrågor. 

Den operativa strukturen i koncernen skiljer 
sig från den legala strukturen. Organisation och 
styrning utgår som huvudprincip från den ope-
rativa strukturen. PostNord-koncernens organi-
sation består av segmenten som utgörs av 
landsorganisationerna samt ett antal koncern-
funktioner. 

STYRDOKUMENT 

Verksamhetsstyrningen utgår från koncernens 
beslutade finansiella och icke-finansiella mål. 
Styrningen tillgängliggörs i ett samlat dokument 
– Verksamhetsstyrning för PostNord-koncernen. 
Där beskrivs verksamheten och reglerar bland 
annat intern ansvarsfördelning. De styrande 
principerna utgörs främst av målstyrning och 
decentraliserat resultatansvar. Enhetliga redo-
visnings- och rapportinstruktioner tillämpas av 
samtliga enheter i koncernen. Koncernens 
beslutsordning och andra styrdokument finns 
för att underlätta och säkerställa regelefterlev-
nad. Beslutsordningen är tvingande och regle-
rar beslutsrätten inom koncernen. Beslutsord-
ningen utgår från den ansvarsfördelning som 
koncernstyrelsen fastställt i sin arbetsordning 
mellan styrelse och VD/koncernchef och syftar 
till att, genom en fördelning av ansvar, säker-
ställa en god intern styrning och kontroll. 

I  koncernstyrelsens arbetsordning framgår 
ärenden för styrelsens beslut. Verkställande 
direktörens befogenheter är allt som inte styrel-
sen enligt lag eller arbetsordningen (eller sär-
skilda styrelse beslut) måste besluta om. Läs 
mer på sidan 24. PostNords principer för den 
interna styrningen och kontrollen utgår från det 
ramverk som tagits fram av The Committee of 
Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission (COSO). 

RISKBEDÖMNING 

Ledningen och chefer för koncernfunktioner är 
ansvariga för att identifiera och hantera risker 
inom sina respektive ansvarsområden. Detta 
sker inom ramen för koncernens verksamhets-
övergripande riskhanteringsprocess samt 
genom regelbunden uppföljning, business 
review för koncernens enheter. Risker avseende 
finansiell rapportering identifieras och utvärde-
ras tillsammans med andra typer av risker. 
 Risker i den finansiella rapporteringen behand-
las även av revisionskommittén och styrelsen 
som regelbundet utvärderar och över vakar hur 
dessa hanteras. Se även avsnittet om Riskhante-
ring sidan 23.

KONTROLLAKTIVITETER 

Styrande dokument och processer rörande 
redovisning och finansiell rapportering upp-
dateras av koncernens redovisnings- och 
 controller-funktion vid ändringar av lagstiftning, 
redovisningsregler, rapporteringskrav med 
mera. I boksluts- och rapporteringsprocessen 
finns kontroller vad gäller redovisningsprinciper, 
värdering och upplysningskrav. Kontrollaktivite-
terna omfattar även kontroll av att besluts- och 
attestregler efterlevs, avstämningar, manuella 
och programmerade kontroller, liksom ansvars- 
och arbetsfördelning i processer och rutiner. 
Till stor del är ekonomi- och löneadministrativa 
tjänster outsourcade. Kvaliteten säkerställs 
genom uppföljning av internkontrollaktiviteter 
och rapportering av efterlevnad av avtalade 
 servicenivåer och kvalitetskriterier. Koncernens 
redovisnings- och controller-funktion ansvarar 
för koncernredovisning och koncernbokslut. 
I ansvaret ingår analyser av de finansiella resul-
taten från segmenten (landsorganisationerna) 
och koncernfunktioner.

INFORMATION 

I Svenska statens ägarpolicy anges de riktlinjer för 
extern rapportering som gäller för företag med 
statligt ägande. Då PostNord har emitterade obli-
gationer som är noterade tillämpas de regelverk 
som gäller för noterade bolag. Koncernens sty-
rande dokument för finansiell rapportering upp-
dateras löpande och kommuniceras bland annat 
via koncernens intranät. Styrelsen och revisions-
kommittén erhåller och granskar samtliga kvar-
talsrapporter och koncernens års- och hållbar-
hetsredovisning, innan dessa offentliggörs. Kom-
munikation med externa intressenter sker genom 
pressmeddelanden och via PostNords webbplats. 
Finansiell rapportering sker även direkt till den 
danska respektive den svenska ägaren. 

UPPFÖLJNING 

• PostNords verksamhet rapporteras och 
 utvärderas månadsvis med utgångspunkt i 
verksamhetsmålen för de resultatansvariga 
enheterna. Vid varje styrelsemöte behandlas 
PostNords ekonomiska situation.

• Egenkontroller genomförs för att tidigt upp-
täcka och hantera eventuella risker och felak-
tigheter. Styrelsens oberoende gransknings- 
och kontrollfunktion hanteras av koncernens 
Internrevision med uppgift att utvärdera 
 PostNords processer för styrning, riskidenti-
fiering och kontroll av risker. 

• Revisionskommittén får regelbundet rapporter 
från koncernens externa och interna revisorer 
och följer upp att åtgärder vidtas med anled-
ning av revisorernas iakttagelser och rekom-
mendationer. 

• Koncernens bolag och koncernfunktioner 
genomför årligen en självutvärdering av den 
interna styrningen och kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen. Resultatet 
sammanställs av koncernens redovisnings- 
och controller-funktion och avrapporteras till 
revisionskommittén.  

• Delar av de rapporter som koncernens bolag 
och enheter lämnat i självutvärderingen har 
varit föremål för verifiering genom begränsad 
granskning av de externa revisorerna.
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Styrelse

Christian Jansson
Styrelseordförande sedan augusti 2018.
Ordförande i ersättningskommittén sedan 2018.
Född 1949.
Civilekonom och Ekonomie Doktor (h.c.) vid Lunds 
universitet.
Styrelseordförande i Excillum AB, Meds Apotek AB, 
Saga Surgical AB och 1337 Parters AB.
Tidigare bland annat VD för KappAhl, Ellos 
och Europris. Tidigare styrelseordförande 
i  Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Christian Frigast
Vice styrelseordförande sedan augusti 2018.
Medlem i ersättningskommittén sedan 2018.
Född 1951.
Masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.).
Partner och ordförande i Axcel Management A/S.
Tidigare bland annat Managing Partner på Axcel 
Managmenet A/S. 
Bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibs-
kredit Holding A/S och i EKF –  Danmarks Eksport-
kredit, DVCA (Danish Venture Capital Association) 
Bestyrelses foreningen och i tankesmedjan Axcel-
future, vice  styrelseordförande i Pandora A/S och 
Axcel Advisory Board.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Sonat Burman Olsson
Styrelseledamot sedan april 2018.
Medlem i revisionskommittén sedan 2018 
 ordförande sedan 2019.
Född 1958.
Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala 
universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford 
och Harvard.
Styrelseledamot i NESTE Corporation, Lindab 
International AB och i Lantmännen.
Tidigare bland annat koncernchef och VD för 
COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen 
samt Vice President, Global Marketing  Strategies 
Electrolux Group. Hon har också varit bland annat 
styrelseordförande i Svensk Dagligvaru handel 
samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, 
Tredje AP-fonden och iZettle AB.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Måns Carlson
Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i revisionskommittén sedan 2017.
Född 1968.
Civ. ing. KTH, MBA Insead.
Kansliråd vid Enheten för bolag med statligt 
ägande, Näringsdepartementet, Sverige.
Styrelseledamot i Svensk Bilprovning AB  
och  Infranord AB.
Tidigare aktieanalytiker och  investment manager 
Brummer & Partners,  konsult Bain & Company.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Christian Ellegaard
Styrelseledamot sedan 2013.
Medlem i revisionskommittén april 2013-april 2018 
och sedan 2019.
Född 1969.
HA. och MBA.
Koncernchef DFD A/S.
Tidigare bl.a medlem av koncernledningen 
i  Berendsen Plc, styrelseledamot och ordförande 
i Det Danske Madhus. 
Styrelseledamot i Det Danish Crown Pork.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Peder Lundquist
Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i revisionskommittén sedan 2017.
Född 1970.
MSc statsvetenskap.
Avdelningschef Finansdepartementet,  Danmark.
Tidigare Avdelningschef Klimat- och Energi-
departementet, Kontorschef  Koncern– och  
budgetkontoret, Transportdepartementet samt 
arbete med ekonomiska frågor vid Danmarks 
 EU-representation i Bryssel.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.
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Ulrica Messing
Styrelseledamot sedan april 2018.
Medlem i ersättningskommittén sedan 2018.
Född 1968.
Styrelseordförande i bland annat SOS Alarm 
 Sverige AB, Astrid Lindgrens Värld samt  
ALMI Invest Småland & Öarna AB.
Vice styrelseordförande i Wallenstam, Rädda  
Barnen samt styrelseledamot i bland annat  
Länsförsäkringar Fondförvaltning.
Tidigare riksdagsledamot och statsråd i Närings-
departementet (Infrastrukturminister), i Kultur-
departementet (med ansvar för integrations- och 
ungdomsfrågor) och i Arbetsmarknadsdeparte-
mentet (Arbetsrätts- och jämställdhetsminister).
Eget och närståendes innehav av PostNords 
 obligationer: 0.

Charlotte Strand
Styrelseledamot sedan april 2018.
Född 1961.
MSc i ekonomi från Aarhus Universitet, manage-
mentutbildningar från bland annat IMD och 
INSEAD.
Styrelseledamot i Per Aarsleff A/S och Flügger A/S.
Tidigare, efter ett antal olika befattningar inom 
DONG Energy, CFO för verksamhetsområdena 
Oil & Gas och Wind Power på DONG Energy 
(nu Ørsted) under perioden 2006–2017.
Eget och närståendes innehav av PostNords 
 obligationer: 0.

Arbetstagarrepresentanter, suppleanter

Lars Chemnitz 
Arbetstagarrepresentant
Utsedd av SEKO, representerar 3F Post.
Styrelseledamot 2010–2017. Suppleant sedan  
april 2019.
Född 1956.
Anställd i PostNord sedan 1976.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Per-Arne Lundberg
Arbetstagarrepresentant.
Utsedd av ST, representerar SACO.
Suppleant sedan 2019.
Född 1956.
Anställd i PostNord sedan 2008.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Dzevad Ramic
Arbetstagarrepresentant.
Utsedd av SEKO, representerar 3F Post.
Suppleant sedan augusti 2019.
Född 1975.
Anställd i PostNord sedan 2000.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Bo Fröström
Arbetstagarrepresentant. 
Utsedd av ST.
Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1960.
Anställd i PostNord sedan 1979.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Johan Lindholm
Arbetstagarrepresentant.
Utsedd av SEKO. 
Styrelseledamot sedan 2015.
Suppleant 2012 – 2015. 
Född 1979.
Anställd i PostNord sedan 1999. 
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0. 

Sandra Svensk
Arbetstagarrepresentant.
Utsedd av SEKO.
Styrelseledamot sedan 2017.
Suppleant 2015 – 2017.
Född 1977.
Anställd i PostNord sedan 1995.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Arbetstagarrepresentanter
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Group Leadership Team

Annemarie Gardshol
Koncernchef och VD PostNord sedan 1 november 
2019 och VD PostNord Sverige sedan februari 2018.
Medlem i Group Executive Team sedan 2012 och 
medlem i Group Leadership Team sedan 1 juli 2019
Född 1967.
Civilingenjör.
Tidigare chef eCommerce & Corporate Clients 
inom PostNord, Chief Strategy Officer (CSO) 
och ledande  befattningar inom Gambro och 
Management konsult vid McKinsey & Company.
Styrelseledamot i SCA AB och Essity AB.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Peter Kjaer Jensen
Vice vd PostNord sedan 1 november 2019 och 
Chef PostNord Danmark sedan 2016.  
Medlem i Group Executive Team sedan 2014 och 
medlem i Group Leadership Team sedan 1 juli 2019.
Född 1969.
MBA.
Tidigare Chef AO eCommerce & Logistics inom 
PostNord. Chefsbefattningar inom Maersk Line, 
Maersk Logistics och inom Damco  International 
A/S. Senast som COO/CTO för Damco International.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

.

Lena Larsson
Tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) och  
chef Group Business Control.
Medlem i Group Executive Team sedan april 2019 och 
medlem i Group Leadership Team sedan 1 juli, 2019.
Född 1966. 
Civilekonom. 
Tidigare ekonomichef och chef för Group Business 
Control för Länsförsäkringar, samt koncerncontroller 
för Bonnier Affärsinformation
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0

Ylva Ekborn
VD PostNord Strålfors Group sedan februari 2018.
Medlem i Group Executive Team sedan  
februari 2018 och medlem i Group Leadership 
Team sedan 1 juli 2019.
Född 1975.
Civilekonom.
Tidigare VD för PostNord Strålfors Sverige, ledande 
positioner inom Eniro och Tradera Ebay samt som 
managementkonsult på  McKinsey & Company.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.
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Björn Ekstedt
Chief Information Officer (CIO) sedan 2016. 
Medlem i Group Executive Team sedan 2016 och 
medlem i Group Leadership Team sedan 1 juli 2019.
Född 1965.
MBA, Civilingenjör.
Tidigare CIO Sandvik AB, ett flertal executive IT-
positions vid Sandvik AB och Vattenfall AB, chefscon-
troller och överste vid Försvars makten samt ett antal 
tidigare ledande befattningar inom Flygvapnet.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Kristina Lilja
Chefsjurist sedan 2015 och Chef Staff Functions 
sedan 1 juli 2019. 
Medlem i Group Executive Team sedan 2015 och 
medlem i Group Leadership Team sedan 1 juli 2019. 
Född 1967.
Jur. kand.
Tidigare VP och bolagsjurist på Husqvarna  
och  bolags- eller chefsjurist på Hi3G Access (3),  
IFS och  Cybercom. 
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Robin Olsen
Chef PostNord Norge sedan 2014. 
Medlem i Group Executive Team sedan 2014 och 
medlem i Group Leadership Team sedan 1 juli 2019. 
Född 1970. 
Civilingenjör, Master of Management. 
Tidigare chef för PostNord Logistics i Norge,  
VD i Tollpost Globe AS.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Jan Starrsjö
Chef Nordic Strategy & Solutions sedan 1 juli 2019.  
Medlem av Group Executive Team sedan 2016 och 
medlem i Group Leadership Team sedan 1 juli 2019.
Född 1960  
Civilekonom.
Tidigare chef Strategy & Commercial Excellence, 
chef Försäljning PostNord Meddelande och andra 
ledande befattningar inom PostNord. VD för ett 
 riskkapitalbolag och ett IT-servicebolag samt 
 managementkonsult vid McKinsey & Co.
Eget och närståendes innehav av PostNords  
obligationer: 0.

Håkan Ericsson. Thomas Backteman,  
Gunilla Berg, Anders Holm, Tim Jørnsen och  
Charlotte  Svensson har lämnat PostNords  
koncernledning under 2019.
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Kontaktpersoner

Malin Nordén
Kommunikationschef
+46 10 436 00 00

Magnus Larsson
IR-chef
+46 10 436 00 00

Sofia Leffler Moberg  
Hållbarhetschef  
+46 10 436 00 00

Svanenmärkt trycksak.
Fotografer: Erik Ardelius, Mads Armgaard, Peter Phillips med flera.

Översättning: Translator Scandinavia AB
Produktion: PostNord i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson. 

Tryck: PostNord Strålfors 2020.



postnord.com

PostNord AB

Tel +46 10 436 00 00

SE-105 00 Stockholm
Besöksadress: Terminalvägen 24 
Solna
Sverige
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