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Stockholm, juni 2015 

#Framtidstankar vt 2015 
- en summering 
 
AP7 har sedan starten 2000 tagit hänsyn till miljö- och etik i förvaltningen. Den breda, 
normbaserade ansatsen kompletterades under 2014 med ett fördjupande temaarbete. Genom 
att fokusera på utvalda teman ges möjlighet till fördjupning inom särskilt angelägna områden 
med relevans för AP7:s investeringar. 

Under 2015 inledde AP7 ett fördjupningsarbete inom klimatområdet. Syftet är att utreda hur vi 
på bästa sätt kan bidra till att motverka klimatförändringarna, gynna en omställning till 
klimatsmart teknik och förnyelsebar energi, samt stödja en anpassning av samhället till de 
klimatförändringar som inte kan undvikas.  

Hållbar utveckling handlar både om att påverka genom ägande, att dra sig ur oönskat ägande 
eller att investera i alternativ. Flödet av utspel, kampanjer och reklam är vanligt och där 
presenteras många olika budskap. Däremot är ett fördjupat resonemang som knyter ihop 
klimatforskningens teori med investerarens praktik mindre vanliga.  

Med anledning av detta arrangerade AP7 Framtidsforum, ett halvdagsseminarium med 
samtal om investerarens roll för hållbar utveckling. Runt 100 personer, ledande forskare, 
politiker, näringslivsföreträdare och ideella aktörer samlades i början av maj på Norra Latin i 
Stockholm för att prata om finanssektorns ansvar för en mer hållbar utveckling. I grunden var 
alla som var där eniga; klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och finanssektorn har en 
central roll att spela. 

Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute, lyfte frågan om vilken roll 
finansbranschen har i den nya klimatekonomin och vilka möjligheter som finns i och med att de 
ekonomiska förutsättningarna för att ta sig an klimatutvecklingarna redan är på plats. Kort sagt: 
vad kan vi göra vi nu? 

Maria Wetterstrand, som numera leder en utredning om grön omställning på uppdrag av 
regeringen, tog upp att det måste vara lönsamt att driva företag som är bättre för miljön och att 
satsa på investeringar som ökar resurseffektiviteten. 

Olof Faxander, vd Sandvik, tog avstamp i att hållbarhetsfrågor aldrig kan vara en 
huvudkontorsfråga utan måste in i den dagliga verksamheten. Han underströk att affärsmål och 
hållbarhet går hand i hand: ”Vi vill tjäna pengar och ta marknadsandelar, hållbarhet är lönsamt 
för oss”. 

Framtids- och strategiminister Kristina Persson (S), avslutade dagen med att prata om vad 
Sveriges regering vill göra för att öka investerares möjligheter att arbeta för en hållbar 
utveckling. 

Vi hade även en initierad panel som bestod av Ulrika Hasselgren, vd Ethix, Nina Ekelund, 
programdirektör Hagainitiativet, Leif Pagrotsky, f.d. närings- och handelsminister och Svante 
Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. De pratade om hur rätt i tiden det är för 
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finansbranschen att börja ta ansvar för en hållbar utveckling. Det finns överskott i sparande och 
innovationspengar men underskott på innovationer, konstaterade de. 

#Framtidstankar 
Eftersom vi kände ett behov av att fortsätta att diskutera frågorna även efter Framtidsforum, 
fortsatte samtalet digitalt under namnet #framtidstankar. Syftet var att fortsätta att stimulera den 
diskussion och det erfarenhetsutbyte som initierats under Framtidsforum. Här hittar du en del av 
resultaten från det digitala samtalet. 

De centrala frågeställningarna handlade om finanssektorns största framtida möjligheter för att ta 
sig an klimatutmaningen, men också vilket ansvar finanssektorn har för klimatfrågan.  

Ståndpunkterna och svaren från aktörerna skiljde sig åt, men det fanns en gemensam nämnare: 
samarbete. Det kommer att krävas gemensamma krafter för att få till en förändring och oavsett 
om man representerar politiken, näringslivet, miljörörelsen eller akademin så är man överens: 
Det behövs samarbete över gränserna. 

Nu åker vi till Almedalen! 
Det var allt för #framtidstankar denna gång. Nästa vecka är det Almedalsveckan. Den bjuder på 
en mängd seminarier med hållbarhetsteman. Vi är på plats, deltar i vissa och bevakar några av 
seminarierna som vi även kommer att blogga om. Så håll utkik på http://forvalt.ap7.se/. 

På återseende! 

Med vänliga hälsningar, 
Louise Svensson 
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