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Om AP7
AP7 är en statlig myndighet som har i uppdrag att 
förvalta pensionsmedel inom det svenska premiepen
sionssystemet. Totalt förvaltar AP7 över 970 miljarder 
kronor åt mer än fem miljoner svenskar vilket innebär 
ett stort ansvar. AP7:s förvaltning sker uteslutande i 
pensionsspararnas intresse, såväl dagens pensionärer 
som framtidens.  

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på de normer som 
speglas i Global Compacts tio principer. En av de mest 

Om AP7:s klimat
handlingsplan
Detta är en sammanfattning av AP7:s plan  
för att bidra till att nå nettonollutsläpp globalt  
senast 2050. Klimathandlingsplanen är base
rad på tillgängligt material under första halv
året 2022 och kommer löpande att utvecklas. 
Klimathandlings planen tar avstamp i FN:s 
klimat panel IPCC:s scenarier och det interna
tionella energirådet IEA:s färdplan Net Zero 
Roadmap 2050. Planen omfattar bland annat 
mål för AP7:s aktiva ägande och investeringar. 

angelägna hållbarhetsfrågorna är klimatomställningen. 
Med investeringar i fler än 3 000 bolag världen över 
kan vi som universell ägare agera på bred front och 
lång sikt, med hela marknadens bästa för ögonen. 
Genom att vara en aktiv universell ägare tillvaratar 
AP7 både nuvarande och framtida sparares finansiella 
intressen. AP7:s ägarstyrning syftar i första hand till en 
positiv effekt på den långsiktiga avkastningen för hela 
marknaden, snarare än för enskilda bolag.
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AP7 verkar för att  
klimatmålen nås

Världen står inför betydande utmaningar 
om vi ska klara av att minska utsläppen i 
den takt som krävs för att nå klimatmålen 
och undvika de mest omfattande effekterna 
av klimatförändringarna. Politiska beslut 
spelar en avgörande roll, men ansvaret för 
att agera och bidra till klimatomställningen 
ligger även hos andra aktörer i samhället. 

AP7:s uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare, 
är beroende av implementeringen av Parisavtalet och av en 
långsiktigt hållbar global utveckling. Vårt hållbarhetsarbete 
grundar sig på Global Compacts tio principer. Dessa normer 
genomsyrar även våra håll barhetsmål – där klimatomställ
ningen är en av de mest angelägna frågorna.

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 det i vårt 
intresse att det sker en förändring som leder till minskade 
klimatrisker i realekonomin och inte enbart i vår aktieportfölj. 

Ett vanligt synsätt är att investerare har två valmöjligheter:  
att allokera om kapitalet från sektorer med höga utsläpp 
till sektorer med låga utsläpp eller att påverka de bolag 
man äger att ställa om sina verksamheter. På många sätt är 
omalloke ring enklare, men det begränsar möjligheterna att 
påverka takten i företagens omställning.

Vårt fokus ligger därför på aktiv ägarstyrning för att stötta 
portföljbolagen i deras omställning och i att anpassa sina 
verksamheter till klimatrelaterade risker och möjligheter. 
För att kunna bedöma hur våra investeringar påverkas 
av klimatförändringarna uppmuntrar vi även transparent 
rapportering. Det är ett viktigt underlag både i våra investe
ringsbeslut och i dialogen med våra portföljbolag. 

Parallellt med påverkansarbetet kan vi som investerare bidra 
till att finansiera verksamheter som utvecklar klimatlösningar 
och bidrar till minskade klimatrisker. Vi använder också vår 
position som universell ägare och statlig pensionsfond till att 
arbeta med opinionsbildning och policyutveckling. På så vis 
tillvaratar vi både nuvarande och framtida sparares finansiella 
intressen. 

Målet om globala nettonollutsläpp till år 2050 ställer höga 
krav. Med den här färdplanen vill vi tydliggöra vår avsikt att 
vara en positiv kraft för att nå klimatmålet och beskriva hur 
vi kommer att gå tillväga. 

Richard Gröttheim
Vd AP7 

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  
det i vårt intresse att det sker en förändring som leder till minskade klimatrisker  
i realekonomin och inte enbart i vår aktieportfölj. 
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Klimatrisker och möjligheter

AP7:s klimatarbete syftar till att driva på en omställning av ekonomin, genom aktiv  
ägarstyrning och investeringar i verksamheter som bidrar till minskade klimatrisker.  
De risker klimatförändringarna medför kan delas in i två huvudsakliga kategorier:  
fysiska risker och omställningsrisker. 

Fysiska risker
En av de största riskerna för att AP7 ska misslyckas med 
uppdraget att skapa god avkastning och ge våra sparare  
goda pensioner, är att världen inte lyckas begränsa tem  pe
ratur  ökningen till 1,5 grader. De ekonomiska konsekvenserna 
för den globala ekonomin vid ett sådant scenario riskerar att 
bli mycket allvarliga. De fysiska riskerna är sådana som följer 
av stigande global medeltemperatur, stigande havsnivåer 
och extremväder.

Omställningsrisker
Omställningsrisker är de som följer av övergången till ett 
kol dioxidsnålt samhälle med ändrade konsumtionsmönster, 
där nya produkter ersätter gamla, attityder förändras 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. 

Nordamerika Europa Asien exkl. Japan

Japan

Australien &  
Nya Zeeland

Afrika &  
Mellanöstern

Syd & Central 
amerika

Regioner och sektorer i AP7 Aktiefond

De dominerande sektorerna och regionerna i 
AP7 Aktiefond beror på deras globala mark
nadsvikt. USA är AP7 Aktiefonds största mark
nad, med över hälften av fondens innehav, på 
grund av börsvärdets storlek i globala index. 
Informationsteknik är den största sektorn.

Informations- 
teknik 25%

Finans 15%

Sällanköpsvaror 13%Hälsovård 12%

Industrivaror 9%

Teleoperatörer 9%

Dagligvaror 7%

Material 5%
Kraftförsörjning 3% Fastighet 3%

Energi 2%

59%
18%  13%

 6%

2%

 1%

 2%

Samtidigt ökar värdet på andra företag som utvecklar  
eller tillämpar ny teknik som möjliggör omställningen. 

AP7:s globala klimatrisker
I omställningen kommer vissa företag i AP7:s portfölj att 
gynnas och andra att missgynnas. Eftersom vi investerar i 
ett stort antal företag i olika branscher och regioner minskar 
våra sparares exponering mot varje enskilt företags risker 
och de risker som är kopplade till vårt innehav är i stort sett 
desamma som de som finns samlade i hela den globala 
ekonomin.

Genom att AP7:s svartlistningsprocess utesluter bolag 
som agerar i strid med Parisavtalet, bland annat bolag som 
expanderar sin fossilverksamhet och inte har trovärdiga 
omställningsplaner, bedömer vi att vår exponering mot  
omställningsrisker är lägre än den exponering som vårt 
jämförelse index har.
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Färdplan för den globala energisektorn
Vi har sedan tidigare förväntat oss att de bolag vi investerar 
i följer internationella normer men det har saknats etablerad 
praxis för att koppla specifika verksamheter till Parisavtalet. 
Det internationella energiorganet IEA presenterade under 
2021 rapporten ”Net Zero by 2050 – A roadmap for the global 
energy sector”. Rapporten visar hur energisektorn, som 
står för tre fjärdedelar av dagens växthusgasutsläpp, ska nå 
nettonollutsläpp till 2050. Den beskriver också vilka åtag
anden och åtgärder som krävs av regeringar för att begränsa 
den globala uppvärmningen till 1,5 grader och nå målen i 
Paris avtalet. Tack vare publiceringen av färdplanen fick vi en 
större tydlighet för vad klimatavtalet kräver för förändringar 
och konkreta beslut. 

Aktiv och fokuserad ägarstyrning
Klimatet är en av AP7:s fokusfrågor och vi driver aktivt på för 
en implementering av Parisavtalet i samtliga ägarstyrnings
processer. Genom att inkludera Parisavtalet är vi med och 
definierar gränserna för ett acceptabelt agerande i klimat
frågan. Det är i realekonomin ute i företagens verksamheter 
som utsläppen uppstår och där omställningen måste ske. Vi 
gör störst nytta för klimatet genom att verka för att bolagen 
ställer om sina verksamheter och minskar utsläppen.

AP7:s röstningspolicy tar uttrycklig klimathänsyn och vid 
bolagsstämmor röstar vi oftast för klimatförslag som läggs 
av bolagets styrelse eller dess aktieägare. AP7 har i sam
arbete med andra investerare varit aktivt i att lägga klimat
motioner på bolagsstämmor sedan 2016. Under 2022 har vi 
skärpt vår röstningspolicy för att ställa högre klimatkrav på 
styrelser i företag med stor klimatpåverkan. På vår webb
plats redovisar vi hur vi röstar på samtliga bolagsstämmor.  

AP7 för dialoger där vi ställer krav på de bolag som vi 
identifierar som särskilt viktiga för en omställning. I klimat
handlingsplanen har vi formulerat ett mål om att vi ska 
bedriva fördjupat aktivt ägande med inriktning på bolag 
med stor klimatpåverkan och att andelen bolag i vår portfölj 
som bedriver ett trovärdigt omställningsarbete i linje med 
Parisavtalet ska öka kontinuerligt.

Vi för också dialog med de bolag som riskerar att svart
listas på grund av kränkningar av Parisavtalet. Därför är 
även svartlistningsprocessen ett verktyg för aktivt ägande. 
Genom processen utesluter vi bolag som agerar i strid med 
Parisavtalet och 2020 utökade vi svartlistningen till att 
omfatta bolag i vår portfölj som fortsätter att expandera sin 
verksamhet inom kolproduktion och kolkraft. Under 2021 
skärpte vi kraven ytterligare och svartlistar nu bolag med 
storskalig kolverksamhet som inte börjat ställa om. 

Normutveckling som aktiv ägare är en viktig del i AP7:s 
ägarstyrning för att bidra till klimatomställningen. Idag leder 
AP7 utvecklingen av en standard för ansvarsfull klimatlobby
ing och vi är delaktiga i att driva på utvecklingen av TPI, ett 
kapitalägardrivet initiativ för klimatanalyser av företag. AP7 
är även medlemmar i IIGCC och aktiva i ett flertal breda och 
specifika arbetsgrupper som IIGCC’s Corporate Programme 
och Net Zero Stewardship Working Group.

Samarbete ger ökat genomslag 
Samverkan med andra investerare med liknande ambitioner 
är en förutsättning för att nå framgång i arbetet med att 
påverka bolagen att anpassa sin verksamhet till Paris avtalet, 
exempelvis inom ramen för investerarsamarbetet Climate 
Action 100+. Climate Action 100+ är ett nätverk av investe
rare som riktar sig till de drygt 160 börsnoterade bolag som 
identifierats stå för 80 procent av de globala växthusgas
utsläppen. AP7 undertecknade 2021 IIGCC:s Paris Aligned 
Investment Initiative: Net Zero Asset Owner Commitment. 
Inom ramen för åtagandet kommer vi att arbeta aktivt för  
att våra portföljbolag når nettonollutsläpp till 2050. 

Under 2022 lanserar vi i samarbete med Church of England 
Pensions Board, BNP Paribas AM och med stöd av globala 
investerarnätverk en global standard för rapportering och 
bedömning av företags klimatlobbying: 
https://climatelobbying.com

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

AP7 har så kallade gröna mandat i förvaltningen av 
samtliga tillgångsslag; aktier, räntor och onoterade aktier. 
Det är i de onoterade bolagen som många av lösningarna 
på klimatproblemen utvecklas och det är därför ett viktigt 
tillgångsslag i finansieringen av klimatlösningar. 

Klimatrisker och möjligheter
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AP7:s klimatscenarioanalys

Vår klimatscenarioanalys utgår ifrån tre huvudsakliga klimat scenarier för  
den globala uppvärmningen med dess effekter på olika tillgångsslag.

Effekterna av scenarierna med en ordnad (PO) respektive  
oordnad omställning (PD) kommer att variera för olika 
tillgångsslag, branscher och bolag eftersom de politiska be
sluten skapar olika omställningseffekter och fysiska effekter 
i realekonomin. I det tredje scenariot där ingen anpassning 
sker (FT) blir omställningseffekterna begränsade, men den 
misslyckade omställningen kommer däremot att få stora  
negativa konsekvenser för den globala ekonomin som 
helhet. På obligationsmarknaden bedöms avkastningen bli 
lägre om klimatförändringarna leder till lägre tillväxt och 
lägre styrräntor.

AP7 gör bedömningen att en oordnad omställning (PD) 
skulle kunna utmana avkastningsmålet på minst två procent
enheters långsiktig överavkastning i förhållande till inkomst
pensionen. Vid en misslyckad anpassning (FD) är risken dock 
betydligt större för att avkastnings målet inte uppnås utan 
en påtaglig ökning av riskexponeringen. Det är även viktigt 
att ha i åtanke att en misslyckad anpassning ökar risken för 
att inkomstpensionens avkastning försämras kraftigt som en 
följd av en svagare global ekonomisk tillväxt.

En misslyckad omställning skulle sannolikt ha en större 
effekt på aktier än på räntebärande tillgångar. Avkastningen 
från räntebärande tillgångar förväntas dock bli lägre i alla 
scenarier baserat på lägre räntebanor.

Scenarioanalyser ger en indikation om framtiden som kan 
ligga till grund för beslutsfattande. Scenarioanalyser är dock 
förenklingar, ofta med antaganden om konstanta beteende
mönster i komplicerade långsiktiga modeller. Därför bör man 
vara medveten om svårigheterna med att analysera disrup
tiva händelser, såsom beteenden under covid 19pandemin 
eller finansiella kriser där det visat sig att ekonomier är mer 
flexibla och anpassningsbara till nya händelser än väntat.

Stora pensionsbolag och kapitalägare med diversifierat glo
balt ägande på världens börser är exponerade mot den globa
la ekonomin och har därmed svårt att undkomma omställ
ningsrisker om världsekonomin pressas av de fysiska riskerna 
med klimatförändringar. Vårt viktigaste bidrag till att uppnå 
klimatmålen är därmed, oavsett vilket scenario som förverkli
gas, att tillsammans med andra investerare vara aktiva ägare 
och påverka företag på hela marknaden att ställa om.

1.
En anpassning i linje  
med Paris avtalet  
(PO – Paris Orderly) 
där den globala omställningen 
sker i ordnad form och upp
värmningen väntas bli  
1,6 grader till 2100 utan  
oförutsedda komplikationer. 
Det förutsätter stora omställ
ningar drivet av teknologiska 
skiften och kraftfulla politiska 
beslut.

2.
En oordnad anpassning  
till Paris avtalet  
(PD – Paris Disorderly) 
innebär också att uppvärmningen 
stannar vid 1,6 grader till 2100  
– även detta genom teknikskiften 
och kraftfulla globala politiska 
åtgärder. Vi når klimatmålen, men 
skillnaden är att den oordnade 
övergången skapar turbulens på 
finansiella marknader med osäker 
prissättning och stranded assets 
som följd.

3. 
En misslyckad anpassning  
till Parisavtalet  
(Failed Transition) 
innebär att vi inte lyckas uppnå klimat
målen. De politiska besluten uteblir, 
företag och ekonomier fortsätter med 
sina verksamheter mer i linje med 
idag. Uppvärmningen väntas därmed 
bli 4 grader varvid effekterna av de 
fysiska riskerna inträffar med ökad 
sannolikhet och kraft, och därmed 
större effekter på såväl klimatet som 
finansiellt. 
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AP7:s klimatmål 

Område 1: INVESTERINGAR

Investeringar i företag som erbjuder lösningar eller skapar 
klimatnytta är ett verktyg för AP7 att bidra till klimat
omställningen. Detta genom så kallade gröna mandat och 
impactinvesteringar. Samtidigt svartlistar vi bolag som 
som vi bedömer kränker Parisavtalet. Utöver det lanse
rar vi en omställningsportfölj som genom integrering av 
klimatriskanalys verkar för klimatomställning.

Huvuddelen av AP7:s förvaltade kapital är placerat i AP7 
Aktiefond. Den globala aktieportföljen är stommen i fonden 
med bred geografisk och branschmässig spridning i över 
3 000 noterade aktier kombinerat med finansiella instrument 
som höjer risk och förväntad avkastning. Tre procent av 
AP7:s aktieportfölj består av onoterade aktier.

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

AP7 har idag begränsningar som hindrar många klimat
investeringar, till exempel i illikvida tillgångar som infra
struktur, fastigheter, jord och skogsbruk.

AP7 redovisar sedan 2014 klimatavtrycket för noterade 
aktier och har under 2022 utvecklat redovisningen genom 
att redovisa både förändringar i avtryck som beror på för
ändringar i portföljens innehav och förändringar som beror 
på att bolagens utsläpp ökat eller minskat. Det är en viktig 
distinktion för att kunna avgöra reala förändringar av de 
globala utsläppen till skillnad från enbart effekten i fondens 
portfölj.

Övergripande mål för investeringar 

Omställningsportföljen

Målet är att utforma ett omställningsmandat som ska  
utgöra 10 procent av aktiefonden till 2025. En ny omställ
ningsportfölj ska utvecklas som kombinerar 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.

Svartlistning 

Målet är att skärpa tillämpningen ytterligare till att omfatta 
olje och gasbolag som i strid med IEA:s färdplan investerar  
i ny fossil bränsleutvinning.

Grön allokering
AP7 har investeringar i klimatlösningar, så kallade gröna 
mandat, i samtliga tillgångsslag och har som mål att under 
2022 ta fram en handlingsplan för att öka investeringar i 
klimatlösningar inom respektive tillgångsslag.

Målet är att utforma ett omställningsmandat som ska 
utgöra 10 procent av aktiefonden 2025. I dagsläget utgör 
miljöteknik (clean tech), onoterade bolag (PE), samt gröna 
och ESGviktade mandat 8 procent av aktiefonden.

Vårt mål är att samtliga förvaltare av de onoterade inne
haven och betamandaten ska ha utvecklat en klimatpolicy 
i linje med Parisavtalet under 2022. Under 2023 ska de ha 
tagit fram en klimathandlingsplan i linje med Parisavtalet  
och kartlagt sina klimatrelaterade risker och möjligheter.

Gröna obligationer utgör 5 procent av räntefonden.  
Målet är att fördubbla andelen under 2022 och öka den  
till 50 procent av räntefonden till 2025. 

Det övergripande målet med AP7:s klimathandlingsplan är att fonden ska bidra till 
globala nettonollutsläpp 2050. Inom planen har ett antal tidsatta mål fastställts. 
Målen är strukturerade i enlighet med den kategorisering som anges i The Investor 
Agenda’s ”Expectation ladder” (theinvestoragenda.org). Som en del i klimathand-
lingsplanen kommer vi bland annat att kartlägga andelen bolag med trovärdiga 
omställningsplaner i portföljen och ta fram en plan för att öka denna andel genom 
investeringar, svartlistning och ägarstyrning.

Område 1: INVESTERINGAR

Område 2: AKTIVT ÄGANDE 

Område 3: OFFENTLIG POLICYDIALOG 

Område 4: TRANSPARENS 

Målet är att utforma ett omställnings  
mandat som ska utgöra 10 procent  
av aktiefonden 2025. 
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Impact-investeringar 
Impactinvesteringar är investeringar som utöver ekonomisk 
avkastning även skapar miljö och samhällsnytta. Den ekono
miska avkastningen är lätt att mäta genom en rad välkända 
och etablerade metoder. Att mäta investeringarnas nytta 
för samhället är mer komplicerat och det saknas vedertagna 
standarder inom området.

Bättre data efterfrågas ständigt när det gäller alla former 
av hållbara investeringar och kapitalägare har möjlighet att 
tillföra värde till investeringar genom aktivt engagemang. 
Många företag kan utvecklas med rätt stöd från sina ägare, 
såväl när det gäller verksamheten och dess miljöpåverkan 
som när det kommer till rapportering.

En av utmaningarna inom området är komplexiteten i att 
jämföra påverkan av företag med olika produkter på olika 
platser, även om man endast fokuserar på ett av de globala 
hållbarhetsmålen. Att kvantifiera fördelarna är också en 
utmaning, särskilt om ambitionen är att väga samman de  
positiva och negativa effekterna av företagens produkter 
och lösningar till en nettoeffekt.

Mycket återstår innan vi börjar närma oss någon form av 
standardiserade mätmetoder inom detta område. Men det 
är hoppfullt att konstatera att det finns ett flertal pågående 
initiativ i olika delar av samhället som syftar till att hitta  
lösningar och driva utvecklingen av utvärderingsmetoder  
för samhällsnyttan av investeringar.

Svartlistning
Vi förväntar oss att de bolag vi investerar i följer de interna
tionella normer som uttrycks i FN Global Compacts tio prin
ciper gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
antikorruption. Sedan 2016 ingår även Parisavtalet till FN:s 
klimatkonvention i vår svartlistningsprocess. AP7 investerar 
inte i bolag så länge de 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  

AP7:s klimatmål

bolagen att ändra sitt agerande. Ambitionen är att åter 
kunna investera i ett svartlistat bolag så snart de kan påvisa 
att de upphört med normkränkningar.

Klimataspekten i AP7:s normbaserade svartlistning 
utvecklas kontinuerligt i takt med forskningen om klimat
omställningen och den globala uppvärmningen. Svartlist
ningen baseras på Parisavtalet och omfattar incidentba
serade fall såväl som systematisk granskning av kolbolag 
med stor produktion och expansion av termiskt kol. IEA:s 
nya färdplan mot nettonoll förutsätter en snabb nedgång i 
kolanvändning för att möta målen i Parisavtalet. 

Under 2022 har vi utvecklat definitionerna och skärpt kri
terierna inom kol, oljesand och expansion av fossil bränsle
utvinning. Därför omfattar vår svartlistning bolag involve
rade i produktion av oljesand, bolag som utvinner fossila 
bränslen i Arktis, bolag involverade i termisk kolbrytning 
eller kolkraft och som saknar en trovärdig utfasningsplan. 
Utvecklingen av svartlistningen har resulterat i att vi i juni 
2022 sammanlagt har svartlistat 34 bolag som agerar  
i strid med Parisavtalet. Ytterligare ett tiotal företag 
involverade i fossila bränslen har svartlistats på grund av 
andra normkränkningar än rörande klimatet. På sikt avser 
vi att skärpa målet ytterligare till att även omfatta olje och 
gasbolag som i strid med IEA:s färdplan investerar i ny fossil 
bränsleutvinning.

Omställningsportfölj
För att uppnå ökad effekt genom investeringar är vårt 
mål att integrera en utvecklad klimatriskanalys i en del av 
aktieportföljen. Denna, så kallade omställningsportfölj, kom
binerar aktiv förvaltning med aktivt ägande där syftet är att 
bidra till ökad diversifiering samtidigt som vi genom aktivt 
ägande verkar för en ökad klimatomställning av bolagen.

Målet är att utforma ett omställningsmandat som ska ut
göra 10 procent av aktiefonden till 2025. Omställningsport
följen kommer att utvecklas och förfinas under flera år men 
målet är att genomföra den första investeringen under 2022.
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Område 2: AKTIVT ÄGANDE 

Liksom många andra stora kapitalägare ser AP7 det aktiva 
ägandet som en av de främsta möjligheterna att bidra till 
samhällets omställning till nettonollutsläpp 2050. 

Målet är framför allt att uppnå reala utsläppsminskning
ar genom att förmå bolagen att intensifiera anpassningen 
till de snabba samhällsförändringar som behövs för att nå 
utsläppsmålen. En starkt diversifierad portfölj med innehav i 
många länder och sektorer sätter ramen för AP7:s ägarstyr
ning. Som universell och aktiv ägare har AP7 ambitionen att 
påverka hela marknaden i en långsiktigt 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 med bolagen vi 
äger, offentlig svartlistning och juridiska processer. Vi kom
binerar dessa metoder i olika utsträckning. Utgångspunkten 
för arbetet är de normer inom mänskliga rättigheter, arbets
rätt, miljö och korruption som uttrycks i de internationella 
konventioner som Sverige har undertecknat.

Att påverka genom dialog är det effektivaste sättet att 
åstadkomma förändring när företaget själv vill utvecklas.  
AP7 har ett antal pågående dialoger med bolag kring klimat
omställningen samt rapporterade kränkningar av Parisavtalet. 

Rösta och agera på bolagsstämmor
Bolagsstämman är varje bolags högsta beslutande organ, 
där aktieägare ges möjlighet att aktivt påverka bolagets 
styrning. Att rösta vid bolagsstämmor är AP7:s främsta 
verktyg för att påverka den absoluta merparten av bolagen 
i fondens portfölj och driva vår principiella hållning i olika 
hållbarhetsfrågor. AP7 röstar årligen vid över 4 000 bolags
stämmor i närmare 60 länder. AP7 skärper kontinuerligt vår 
röstningspolicy i klimatfrågor. Målet är att under 2022 rösta 
emot styrelser i företag med dåligt klimatbetyg. Under 2023 

kommer vi att börja offentliggöra i förväg hur vi planerar att 
rösta på prioriterade bolagstämmor. Under 2021 röstade vi 
på totalt 237 motioner eller förslag i olika hållbarhetsfrågor. 
Vi stödde en majoritet av dessa, 79 procent. Bland annat har 
AP7 röstat för att bolag ska öka sin transparens kring klimat
lobbying och börja redovisa sina koldioxidutsläpp enligt 
Scope 3, det vill säga de utsläpp som uppstår exempelvis när 
den olja och kol som företagen producerar förbränns.

I vissa länder kan AP7 lägga egna aktieägarförslag på 
stämmorna. För att få ökat genomslag i särskilt angelägna 
frågor går AP7 ofta samman med andra aktieägare och 
driver gemensamma förslag.

AP7:s klimatmål

Negativ klimatlobbying har varit ett hinder vid imple
menteringen av Parisavtalet. Sedan avtalet antogs 2015 
har en rad förslag till klimatlagar lagts fram, men flera 
av dem har dragits tillbaka eller mildrats till följd av ett 
effektivt motstånd från vissa internationella närings
livsorganisationer.

I mars 2022 lanserade AP7 tillsammans med BNP  
Paribas Asset Management och The Church of England 
Pensions Board en ny standard för ansvarsfull klimat
lobbying; The Global Standard on Responsible Climate 
Lobbying. Standarden utgör en grund för enhetliga 
förväntningar från investerare på företag att säker

ställa att deras lobbyingverksamhet ligger i linje med 
Parisavtalet. 

The Global Standard on Responsible Climate Lobby
ing består av 14 punkter som ska göra det lättare för 
företag att rapportera och för investerare att utvär
dera företags klimatlobbying. Den uppmanar också 
företag att göra formella åtaganden om en ansvarsfull 
klimatlobbying och att vidta åtgärder om deras egen 
lobbyverksamhet, eller deras branschorganisationers, 
strider mot Parisavtalets mål. 

Sammantaget står över 3 800 organisationer och 
investerare bakom den nya standarden. 

Övergripande mål för aktivt ägande
Aktivitetsmål

Till 2025 ska 100 procent av de prioriterade bolagen* med 
störst klimatpåverkan i vår portfölj vara föremål för fördjupat 
aktivt ägande utöver röstning med målet att nå nettonoll
utsläpp till 2050.

Resultatmål

Till 2025 ska minst 50 procent av de prioriterade bolagen* 
bedriva ett trovärdigt omställnings  arbete.

* De prioriterade bolagen i vår portfölj är de som tillsammans 
utgör 70 procent av vårt koldioxidavtryck, samt de bolag som 
har stor klimatpåverkan men lågt fotavtryck. Idag är det cirka 
150 bolag. Antalet bolag kommer att förändras med tiden.

Av våra prioriterade bolag är 63 föremål för fördjupat 
aktivt ägande inom CA100+ projektet. 2021 var 47 procent 
av de prioriterade bolagen i vår portfölj föremål för fördjupat 
aktivt ägande, utöver röstning, och 17 procent av de priori
terade bolagen i vår portfölj bedrev ett trovärdigt omställ
ningsarbete i linje med TPI:s Below 2 degrees scenario. 

Läs mer på climatelobbying.com

Standard för ansvarsfull klimatlobbying
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Samordnat ägarengagemang
Som universell ägare strävar AP7 efter att agera tillsammans 
med andra investerare för att driva en gemensam normut
veckling på marknaden. Vikten av samordning är större än 
någonsin i en utveckling där företag behöver förhålla sig till 
många intressenter med skilda förväntningar, och där tiden 
för omställning är knapp. Investerare behöver samordna sin 
ägardialog, ställa enhetliga krav och utgå från gemensam
ma scenarier när de för dialog med bolagen och röstar på 
bolagsstämmor. Vårt mål är att ta en ledande roll i samarbe
tet kring vissa särskilt angelägna systemfrågor, till exempel 
inom Taskforce on NatureRelated Financial Disclosures 
(TNFD) och ansvarsfull klimatlobbying. 

AP7 stödjer dialogen med samtliga de största klimatpå
verkarna i portföljen som återfinns inom Climate Action 100+ 
och utvecklar eskaleringsstrategier i internationell samver
kan. Ambitionen är att påverka en ökad andel av de största 
klimatpåverkande bolagen i portföljen att göra netto noll
åtaganden, genom bland annat dialog, röstning och att 
agera på bolagsstämmor.

Ett av våra mål är att till 2025 ska tre av fyra portföljbolag 
inom energisektorn ha nått nivå 3 eller högre i Transition 
Pathway Initiatives bedömning av Management Quality.

Område 3: OFFENTLIG POLICYDIALOG 

AP7 har en lång historia av policydialog och offentliga  
ställningstaganden ur ett investerarperspektiv. 

De investerarsamarbeten som har etablerats de senaste 
åren har förbättrat möjligheterna att driva policyutveckling 
väsentligt. Vi har för avsikt att öka våra ambitioner ytterli
gare inom detta område, både för att genomslaget nu kan 
förväntas bli större och för att försvara vår ledande position 
bland globala investerare. 

Övergripande mål för offentlig policydialog
•   Att kontinuerligt vara aktiva deltagare i investerar

samarbeten, exempelvis inom IIGCC som identifierar  
nya behov inom policydialog.

•   Att varje år genomföra nya aktiviteter för att sprida  
kunskap och öka förståelsen om investerares roll  
för en hållbar utveckling.

Idag stödjer vi öppet klimatomställningen, bland annat ge
nom att presentera förslag som utvecklar politik och regel
verk för att nå nettonollutsläpp 2050. Det kan till exempel 
handla om att fasa ut subventioner av fossila bränslen eller 
genom att beskatta och prissätta utsläpp. Aktivt deltagande 
i investerarsamarbeten såsom IIGCC som identifierar nya 
behov inom policydialog är en viktig plattform som säkrar 
kontinuerlig utveckling och förankring av nya förslag.

AP7 har varit drivande i att ta fram en standard för analys 
och rapportering av företags klimatlobbying, Responsible 
Climate Lobbying Framework. Principerna i standarden går 
att tillämpa i analysen av våra egna medlemsorganisationers 
lobbyverksamhet. Under 2022 kommer vi att upprätta en 
handlingsplan, baserat på principerna i Responsible Climate 
Lobbying Framework, som kommer att publiceras 2023.

AP7 verkar även för att överbrygga gapet mellan forsk
ning och praxis inom området hållbara investeringar. Vi 
arbetar för att bidra till ny kunskap, sprida befintlig kunskap 
och sammanföra olika samhällsaktörer i publika samtal om 
frågor såsom klimatlobbying, arbetsvillkor och effektmät
ning av investerares och företags hållbarhetsinitiativ. Vårt 
mål är att vidareutveckla kunskapsspridningen och opinions
bildningen om investerares roll för en hållbar utveckling.

AP7:s klimatmål

Vi arbetar för att bidra till ny kunskap, sprida 
befintlig kunskap och sammanföra olika  
samhällsaktörer i publika samtal om frågor 
såsom klimatlobbying, arbetsvillkor och 
effektmätning av investerares och företags 
hållbarhetsinitiativ.



AP7  Klimatplan 2022

11

Område 4: TRANSPARENS 

Redovisning av AP7:s mål, strategier, aktiviteter och  
framsteg är i sig ett medel för att nå målsättningen om 
nettonollutsläpp. 

Rapporteringen tydliggör för spararna hur vi arbetar och 
ökar förståelsen hos bolag, leverantörer och andra intressen
ter för vilka krav vi ställer som ägare och investerare.

Bättre redovisning från portföljbolagen om deras klimat
relaterade finansiella risker och möjligheter är grundläg
gande för att kunna hantera dessa. Genom att rapportera 
i enlighet med ramverket Task Force on Climaterelated 
Financial Disclosures (TCFD) ökar bolagens förståelse för sin 
klimatpåverkan och hur de kan hantera den samtidigt som 
investerarna får bättre underlag för att bedöma verksam
heternas klimatrisker. AP7 stödjer TCFD och arbetar för ökad 
transparens från våra portföljbolag.

AP7 omfattas inte direkt av de regulatoriska kraven inom 
EU:s taxonomi och disclosureförordning. Eftersom upplys
ningar enligt de nya regelverken blir den nya standarden, 
informerar vi dock i linje med disclosureförordningen och 
kommer även att anpassa oss till taxonomiförordningen 
vartefter den träder i kraft.

Målet med AP7:s klimatarbete är att de  
bolag vi äger ska minska sina utsläpp. 

AP7:s klimatmål

Effekterna av AP7:s ägarstyrning utvärderas och publiceras 
årligen i hållbarhetsredovisningen. Samtliga röstningsresul
tat från bolagens stämmor redovisas på AP7:s webbplats. 

AP7 mäter koldioxidavtrycket
Vi mäter och redovisar det samlade avtrycket för AP7:s  
aktiefond, som en del i vårt bredare klimatarbete. Koldioxid
avtrycket ger en uppfattning om hur stora de direkta utsläp
pen är från de underliggande portföljbolagen i fonden. 

Målet med AP7:s klimatarbete är att de bolag vi äger ska 
minska sina utsläpp. Under 2021 minskade portföljavtrycket 
jämfört med tidigare år. Portföljavtrycket kan vara en indi
kator på utsläppsförändringar. Samtidigt påverkas portfölj
avtrycket även av innehavsförändringar och aktie kurser, 
vilket i sig inte har någon påverkan på klimatutsläppen.  
AP7 betraktar därför portföljens koldioxidavtryck som en 
indikator snarare än ett mål i sig. 
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Medlemsorganisationer

AP7 förhåller sig till följande medlemskap eller 
frivilliga riktlinjer som vi har undertecknat:

Initiativ/riktlinjer

UN Principles for Responsible  
Investment (UNPRI)

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar är ett globalt 
initiativ för institutionella investerare som verkar för att 
integrera hållbarhetsaspekter i sina investeringar.

Institutional Investors Group  
on Climate Change (IIGCC)

Europeiskt nätverk för investerare som samverkar för att 
stävja klimatförändringarna.

Ceres Nordamerikansk ideell organisation som samarbetar med 
investerare inom hållbarhet och klimat.

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

CDP Globalt informationssystem som hjälper företag, städer 
och stater att rapportera 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 
nätverket SISD.

Transition Pathway Initiative  
(TPI) 

Forskningsinstitut som hjälper investerare att utvärdera 
hur koldioxidintensiva bolag arbetar för att bli fossilfria och 
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 Naturerelated  
Financial Disclosures (TNFD)

TNFD utvecklar ramverk för riskhantering och redovisning 
av naturrelaterade risker.

The Paris Aligned Investment  
Initiative Net Zero Asset Owner  
Commitment

Globalt hållbarhetsnätverk för investerare som arbetar 
för att portföljinnehaven ska sänka utsläppen i linje med 
Parisavtalet.
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Stora pensionsbolag och kapitalägare med  
ägande på världens börser är exponerade mot 
den globala ekonomin och har därmed svårt  
att undkomma omställningsrisker om världs
ekonomin pressas av de fysiska riskerna med 
klimatförändringar. 

Vårt viktigaste bidrag till att uppnå klimatmålen 
är därmed att, tillsammans med andra investerare, 
vara aktiva ägare och påverka företag på hela 
marknaden att ställa om.
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