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AP7 
 
Vårt uppdrag. ”Den som inte vill eller kan välja ska få 
minst lika bra pension som andra.” 
 
Vår avkastningsambition. Ett kontinuerligt sparande  
i förvalsalternativet ska ge en långsiktig överavkastning 
i förhållande till inkomstpensionen om 2–3 procent -
enheter per år. 
 
AP7 i korthet. AP7 är en statlig myndighet som har  
i uppdrag att förvalta premiepensionsmedel åt 
svenska folket. Idag placerar över fyra miljoner svenskar 
sin premiepension i AP7 Såfa. Kapitalet uppgår till 
cirka 670 miljarder kronor vilket innebär ett stort  
ansvar att förvalta. AP7:s förvaltning sker uteslutande 
i pensions spararnas intresse, såväl pensionärer idag 
som i framtiden.  

AP7 är en universell ägare. Med investeringar i fler 
än 3 000 bolag världen över kan vi agera som ägare 
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 mark-
naden, snarare än för enskilda bolag. 
 
Förvaltat kapital: 670 miljarder kronor 
Antal sparare: över 4 miljoner sparare 
Investeringsportfölj: fler än 3 000 bolag världen över 
Antal anställda: 36 personer 
per 2019-12-31 
 
Hållbarhetsrapporten för 2019 avlämnas den 30 april 
2020. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet 
med Sjunde AP-fondens principer för hållbarhets -
rapportering som motsvarar de som framgår av års -
redovisningslagen. Kontaktperson för hållbarhets -
redovisningen är Johan Florén, chef kommunikation 
och ägarstyrning. 

66%

34%

65 år

 ”Samarbete 
nyckeln till  
hållbar  
förändring”  
 
Vd Richard Gröttheim 
om ambitionen att ligga  
i framkant av utveck-
lingen, både som ägare 
och som investerare. 

Om AP7 
 
”AP7 har ett ansvar  
gentemot framtida  
generationer och  
omvärlden i både  
förvaltning och  
ägar styrning.”
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Agera 
på bolags-
stämmor

Juridiska
processer

AP7:s roll  
för en hållbar 
utveckling  
 
Som global ägare av  
aktier kan vi göra störst 
nytta som pådrivare, 
möjliggörare och  
kunskapsspridare.

Påverkans-
verktyg  
 
AP7:s arbete som  
aktiv ägare sker främst 
genom dialog och på 
bolagsstämmorna.

Emma Sjöström 
– ekonomie 
doktor vid  
Handels -
högskolan  
i Stockholm  
 
Hur kan det institutionella 
kapitalet göra mest 
nytta för att hantera de 
klimatutmaningar vi  
står inför? 

Temaarbete  
 
AP7 fördjupar arbetet 
genom temaarbeten. 
2019 avslutades  
temaarbetet om före-
tags klimatlobbying.

På spararnas 
villkor  
 
Spararna har ett stort  
informationsunderläge  
i pensionssystemet.

6 8 12 14 22

Revisorns yttrande avseende  
Sjunde AP-fondens hållbarhetsrapport 
 
För Sjunde AP-fonden, org.nr 802406-2302 
 
Uppdrag 
Hållbarhetsrapporten för år 2019 är upprättad i enlighet 
med Sjunde AP-fondens principer för hållbarhets -
rapportering som motsvarar de som framgår av  
årsredovisningslagen. 
 
Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett med vägledning av enligt  
FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att  

vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan  
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed  
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.  
 
Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats.  
 
Stockholm den 30 april 2020 
 
 
Helena Kaiser de Carolis                Peter Nilsson  
Auktoriserad revisor                      Auktoriserad revisor 
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uppnå resultat och jag ser fram emot vårt samarbete 
de kommande åren. 

Pandemin har tydliggjort att när vi ställs inför ett 
tydligt och närliggande hot visar mänskligheten en 
enorm handlingskraft globalt från regeringar, före-
tagsledningar och medborgare. I ljuset av detta är 
min förhoppning att en liknande handlingskraft även 
kan uppbådas för den mer utdragna klimatkris vi står 
inför. Minskade utsläpp och omställningen måste 
självklart ske i bolagen för att vi ska få stopp på upp-
värmningen, men politiker måste parallellt träffa in-
ternationella överenskommelser och stifta nationella 
lagar för att omställningen ska ske. Ägare i sin tur kan 
vara länken som kopplar samman principerna och 
genomförandet av åtgärderna. Enligt Transition 
Pathway Initiative har 80 procent av världens mest 
klimatpåverkande bolag fortfarande inte anpassat 
verksamheten till tvågradersmålet så vi står fortsatt 
inför stora utmaningar. 

I skrivande stund genomgår världen en kris. 
En kris som påverkar bolag, samhällen och 
befolkningar världen över. Det är viktigt att 
inte arbetet med att hantera klimatproble-
men avstannar på grund av det. Min för-
hoppning är att vi kan dra många lärdomar 
från detta när den akuta fasen har lagt sig. 

 
När jag blickar tillbaka på 2019 kan jag konstatera att 
den globala ambitionen att åtgärda klimatutmaning-
arna ökat påtagligt de senaste åren, men att takten 
är för låg och måste öka. Bland annat av det skälet 
beslutade AP7 under året att engagera sig i Transition 
Pathway Inititative som tar fram verktyg och stöd för 
att investerare lättare ska kunna bedöma omställ-
ningsförmågan hos de bolag de investerat i. Med 
bättre information har kapitalägare och investerare 
större möjlighet att bidra till lösningarna.  

AP7 har som ambition att ligga i framkant av  
utvecklingen, både som ägare och som investerare, 
och här är internationellt samarbete en viktig fram-
gångsfaktor. Det har tydligt visat sig i vårt arbete för 
att få bolag att sluta bedriva lobbying som motarbetar 
Parisavtalets klimatmål. Utan globalt samarbete med 
andra aktiva ägare och det gemensamma trycket 
från nätverket Climate Action 100+ hade vår röst inte 
vägt lika tungt på bolagsstämmorna och i dialo-
gerna. Jag är stolt över att det har gett effekt och att 
flera bolag med stora utsläpp har valt att agera för 
att intresseorganisationer de är medlemmar i inte 
ska motarbeta Parisavtalet. Vi bedömer att vi kan ha 
störst hållbarhetseffekt genom att utveckla normer 
tillsammans med andra ägare och sedan påverka  
bolagen att följa dessa. Svartlistning av specifika bolag 
med oacceptabelt beteende är ett kompletterande 
medel bland våra ägarstyrningsverktyg för att nå 
samma mål, det vill säga förändring.  

Under 2019 lanserade trettio av världens största 
investerare nätverket GISD – Global Investors for 
Sustainable Development tillsammans med FN:s  
generalsekreterare. Jag deltog som representant för 
SISD, Sida-initiativet som är den svenska förebilden. 
Syftet är att mobilisera mer kapital till arbetet med 
de globala målen och hållbara investeringar. Interna-
tionella samarbeten som GISD är avgörande för att 

Richard Gröttheim  
vd AP7 

Richard Gröttheim, vd AP7,  
utanför FN-skrapan i New York.



4

AP7 Hållbarhetsredovisning 2019

Aktiefond
100%

Före 55 år

I det allmänna pensionssystemet går en del av 
pensionsavgiften till premiepension. Efter att 
pensionsspararna gjort sina individuella val 
förvaltas premiepensionen i värdepappers -
fonder. AP7 förvaltar förvalet AP7 Såfa för  
de sparare som inte vill eller kan välja  
fonder själv. 
 
Premiepensionssystemet administreras av statliga 
Pensionsmyndigheten, som i det här sammanhanget 
fungerar som ett fondförsäkringsbolag. AP7 är också 
en statlig myndighet och arbetar som ett fondbolag 
med förvaltning av värdepappersfonder.  

 
Vårt uppdrag 
AP7 har sedan premiepensionssystemet infördes år 
2000 haft i uppdrag att förvalta premiepensions -
medel i det statliga förvalsalternativet. Den 21 maj 
2010 avvecklades Premiesparfonden och Premievals -
fonden och ersattes av AP7 Aktiefond och AP7 Ränte -
fond. Med de här två fonderna som utgångspunkt 
kan AP7 idag erbjuda premiepensionsspararna totalt 
sex produkter varav AP7 Såfa (Statens årskulls -
förvaltningsalternativ) är förvalsalternativet. Utifrån 
vårt uppdrag ska förvaltningen göras på ett sådant 
sätt att spararna kan känna sig trygga och får bra  
avkastning utan att behöva vara aktiva på fondtorget. 

Baserat på uppdraget ska AP7 hålla en tydlig profil 
i ansvarsfrågor. AP7 har ett ansvar mot framtida  
generationer och mot omvärlden i både förvaltning 
och ägarstyrning. Det innebär bland annat att kom-
munikationen om pensionen ska anpassas till sparar-
nas förutsättningar och vara folkbildande.  

För oss betyder hållbarhet bland annat att vi har 
lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som 
för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Om vi 
maximerar dagens pensioner på bekostnad av fram -
tida sparare har vi inte tagit det ansvaret.  
 
Vår värdegrund 
AP7 är en svensk myndighet med demokrati och  
vetenskaplig förankring som grundläggande kärn-
värden. Vår roll är att förverkliga de beslut svenska 
folkets representanter i riksdag och regering fattar.  

Verksamheten ska bedrivas på ett rättssäkert och 
opartiskt sätt med utgångspunkt i lagar och direktiv. 
Beslut ska fattas på sakliga grunder och genomföras 
på ett resurseffektivt sätt med likabehandling som 
ledstjärna.  

Som utgångspunkt för vårt arbete med ansvars-
fulla investeringar, har vi de värdenormer som präglar 
de internationella konventioner Sverige undertecknat 

när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt 
och korruption. Vi uppfattar normerna som överord-
nade olika former av sociala, religiösa och ekono-
miska särintressen. Det ligger väl i linje med myndig-
hetsrollen och kan antas spegla rättsuppfattningen 
hos den breda befolkningsgrupp som spararna utgör. 
 
Vår roll som ägare 
AP7 är en universell och evig ägare. Det innebär att 
vår förvaltningsstrategi är att vi köper hela marknaden 
och vi köper inte för att sälja. För spararna ger  
kombinationen hög diversifiering och låga avgifter 
värden som gör stor skillnad på 40–50 års sikt. För-
valtningsstrategin påverkar ägarstyrningsarbetet.  

Med över 600 miljarder kronor investerade i mer 
än 3000 bolag världen över kan vi agera som 
ägare på bred front och lång sikt, med hela 
marknadens bästa för ögonen. Som uni-
versell ägare ska AP7 på ett transparent 
sätt använda alla tillgängliga verktyg 
för att påverka aktiemarknaden i en 
hållbar riktning samt kontinuerligt  
utveckla nya kunskaper och metoder. 

 
Byggstensfonderna 
Förvalsalternativet AP7 Såfa och de 
tre statliga fondportföljerna; AP7  
Offensiv, AP7 Balanserad och AP7 För-
siktig, skapas med hjälp av de två bygg-
stensfonderna AP7 Aktiefond och AP7 
Ränte fond. Byggstensfonderna kan väljas  
separat på fondtorget och kombineras med andra 
fonder inom premiepensionssystemet. 
 
AP7 Aktiefond. Huvuddelen av AP7:s förvaltade 
kapital är placerat i AP7 Aktiefond. Strategin i AP7 
Aktiefond utgår från tre centrala delar; Global aktie-
portfölj, Diversifiering och Riskramverk. Den globala 
aktie portföljen är stommen i aktie fonden med bred 
geografisk och bransch mässig spridning i över 3000 
aktier kombinerat med finansiella instrument som 
höjer risk och förväntad avkastning. Diversifieringen 
innebär att AP7 Aktiefond sprider och effektiviserar 
risk tagandet genom att investera i tillgångar som 
kompletterar den globala aktieportföljen. För att 
hantera risknivån och skydda kapitalet tar vi även 
hjälp av ett systematiskt riskramverk. 

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

Om AP7

AP7 Såfa är premiepensions-
systemets förvalsalternativ, 
vilket innebär att sparare 
som inte själva gör ett fond-
val hamnar i AP7 Såfa auto-
matiskt. Förvalsalternativet 
anpassar risken efter spara-
rens ålder från och med 56 
års ålder. Då ökar andelen 
räntefond och andelen  
aktiefond minskar.

Den som inte vill eller kan välja  
ska få minst lika bra pension som  
andra – det är det vi jobbar för’’
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Räntefond
67%

33%

50%

50%

66%

34%

80%

20%

61 år

65 år

70 år

Över 75 år

AP7 Såfa. AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet 
och är en färdig fondportfölj som består av AP7 Aktie-
fond och AP7 Räntefond. Fördelningen mellan fon-
derna i fondportföljen är anpassad till spararens ålder.  
AP7 Såfa passar de som inte vill lägga tid på att  
bevaka värdepappersmarknaden. Den som inte gör 
ett aktivt val för sin premiepension får automatiskt 
sina pensionspengar placerade i AP7 Såfa. Målet är 
att spararna ska få minst lika bra pension som andra 
pensionssparare. 

Avkastningen för den genomsnittlige Såfa-spararen 
2019 var 33,1 procent. Under samma period var  
avkastningen i genomsnitt för de privata premie -
pensionsfonderna 23,0 procent. Från starten hösten 
2000 fram till årsslutet 2019 var förvalsalternativets 
avkastning 275 procent, motsvarande i genomsnitt 
7,1 procent per år i tidsviktad avkastning. Under 
samma period har de privata premiepensions -
fonderna gett 114 procent och 4,0 procent i genom-
snittlig årsavkastning*. 

AP7:s långsiktiga avkastningsambition är att ett 
kontinuerligt sparande i förvalsalternativet under 
hela arbetslivet ska ge en långsiktig överavkastning  
i förhållande till inkomstpensionen på 2‐3 procent -
enheter per år. Hittills har förvalsalternativet överträffat 
avkastningsambitionen. Sedan 2000 har den kapital-
viktade avkastningen i genomsnitt uppgått till 10,6 
procent per år, jämfört med inkomstpensionens  
utveckling på 3,1 procent per år.  

Genom att kombinera byggstensfonderna utifrån 
spararens ålder får AP7 Såfa en livscykelprofil som 
anpassar risken efter spararens ålder. Konkret betyder 
det att spararna har alla pengar placerade i aktie -
fonden upp till 55 års ålder. Mellan 56–75 år flyttas  

3–4 procent av pengarna årligen till räntefonden 
och efter 75 års ålder ligger två tredjedelar  

av pengarna i räntefonden så länge spara-
ren lever. 

AP7:s tre fondportföljer, AP7 Offensiv, 
AP7 Balanserad och AP7 Försiktig 

har olika kombinationer av bygg-
stensfonderna som passar de 

sparare som själva vill välja 
risknivå, men inte fonder. 

Allmänna pensionen. Varje månad betalar arbetsgivare 
in 18,5 procent av lönen (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) 
till den allmänna pensionen. I den allmänna pensionen 
går 2,5 procentenheter av inbetalningarna till premie-
pensionen. Resterande 16 procentenheter går till  
inkomstpensionen. 

Avkastning 2019

AP7 i siffror

2,5% 18,5% LÖN
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Avkastning 2000–2019 i procent 
AP7 Såfa 275,2% 
Genomsnittet av de  
privata fonderna 113,8%

AP7 Såfa

10,6%

Inkomstpension

AP7:s långsiktiga 
avkastningsambition
är en överavkastning 

på 2–3 procentenheter 
över inkomstpensionen

3,1%

2–3%

Genomsnittlig avkastning 2000–2019* 
(*Kapitalviktad avkastning)
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*Morningstar beräknar på AP7:s  
uppdrag ett index som återspeglar 
utvecklingen för fonder valbara på 
Pensionsmyndighetens fondtorg, 
exklusive AP7:s produkter. Indexet  
inkluderar inte rabatter som fonderna 
lämnar i premiepensionssystemet.



AP7 som pådrivare.. .

6

AP7 Hållbarhetsredovisning 2019

Med utgångspunkt i AP7:s roll, uppdrag och investeringsfilosofi, kan 
vi göra störst nytta för en hållbar utveckling utifrån tre roller: 
pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.  
 
Vår ambition är att bidra till lösningar på de  
problem som finns, snarare än att undvika 
problemen genom att exempelvis sälja 
av vissa branscher eller regioner. Vi 
samverkar med andra investerare 
för att ta fram normer, riktlinjer 
och ståndpunkter för ett  
ansvarsfullt ägande.

AP7:s roll för en  
hållbar utveckling 

Som ett led i vår anstränging att få de största  
klimatpåverkande europeiska bolagens att lobba 
för Parisavtalet, genomförde vi tillsammans med 
IIGCC, Church of England och BNP Paribas runda -
bordssamtal i London under våren 2019. Vi sam-
lade bolagen vi inlett dialogen med såsom Anglo 
American, BHP Billiton och Shell, och diskuterade 

tillsammans med forskare från London School 
of Economics nästa steg i arbetet för att  

säkerställa att intresseorganisationers 
lobbyingarbete sker i linje med  

Parisavtalet.

Tillsammans med andra ägare drev AP7 på under 
bolagsstämmorna 2019 för att bolagen ska ställa 
krav på att deras intresseorganisationers lobbying 
verkar i linje med Paris avtalets klimatmål. De tolv 
företagen BHP Group, AngloAmerican, RioTinto, 
Shell, BP, Heidelberg Cement, Repsol, RWE, 
BASF, Glencore, Equinor och Unilever gick ut  
publikt med att de ska göra en översyn för att 
säkerställa att deras intresseorganisationers 
lobbying verkar i linje med Parisavtalet.

Richard Gröttheim represen-
terade svenska investerare när 
GISD (Global Investors for 
Sustainable Development) 
lanserades inom FN i New 
York under hösten 2019. Ett 
trettiotal av världens största 
investerare deltar i ett nätverk 
för hållbara investeringar och 
för att mobilisera mer kapital 
för att accelerera arbetet med 
Agenda 2030. 

Med vår högt diversifierade portfölj har 
vi ägande i över 3 000 bolag över hela världen och 

kan agera som ägare på bred front och lång sikt, med hela 
marknadens bästa för ögonen. Genom aktiv ägarstyrning försöker vi till-

sammans med andra liknande investerare formulera spelregler för företagen 
som vi sedan förmår dem att följa. Därmed tillvaratar AP7 både nuvarande och 
framtida sparares finansiella intressen. 

Vi arbetar främst med fyra påverkansmetoder som hållbar och ansvarsfull 
ägare: agera på bolagsstämmor, påverkansdialog, offentlig svartlistning och  
juridiska processer. 

Investor Round Table on 
Corporate Climate Lobbying 

Church House, London

Wednesday 3rd April 2019

AP7 uppdaterar två 
gånger om året sin svarta 
lista med exkluderade  
bolag. Listan baseras på 
de internationella konven-
tioner Sverige skrivit under 
samt om företag utvecklar 
kärn vapen. Sedan 2016 är 
även Parisavtalet en del av 
de normer som ligger till 
grund för listan. 
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Ett annat 
viktigt bidrag vi som  

investerare kan göra för att 
främja en hållbar samhälls utveckling 
är att finansiera lösningar som hjälper 
världen att möta de utmaningar vi står 
inför. Vi tror att vårt investerade kapital 
kan göra nytta för till exempel klimatet 
genom att finansiera verksamheter som 
erbjuder klimatinnovationer och lös-
ningar för ett koldioxidsnålt samhälle. 
Vårt mål är att ha gröna mandat i samt-
liga tillgångsslag som vi är tillåtna att 
investera i, mandat som bidrar med 
lösningar på hållbarhetsutmaningar. 
Utöver två gröna investeringsmandat 
på totalt 3 miljarder kronor ökade  

vi under 2019 våra investeringar  
i gröna obligationer med 40 pro-

cent till över 2,5 miljarder kronor.

AP7 har ett grönt och ett blått mandat om sammanlagt 3 miljarder kronor  
hos den irländska fondförvaltaren KBI Global Investors respektive den brittiska 
fondförvaltaren Impax Asset Management. I samarbete med förvaltarna  
genomför vi utvecklingsprojekt om hur effekten av impactinvesteringar mäts 
effektivt. KBI Global Investors mandat är ett tydligt vattenmandat kopplat till 
FN:s sjätte globala hållbarhetsmål (SDG 6, rent vatten och sanitet), medan Impax  
Asset Management har ett bredare klimat- och miljömandat som relaterar till 
flera globala hållbarhetsmål.

I rollen som kunskapsspridare kan AP7 bidra till att ta fram ny kunskap, sprida befintlig 
kunskap och föra samman olika samhällsaktörer i ett offentligt samtal om hållbarhets -
frågor. Vi vill bidra till det konstruktiva samtalet mellan beslutsfattare, näringsliv och inve-
sterare. I den mån vi har möjlighet vill vi hjälpa till att överbrygga gapet mellan forskning 
och praxis inom området hållbara investeringar. 

Under hösten 2019 presenterade AP7 slutsatserna från  
temaarbetet kring Färskvatten. Utöver att publicera en rapport 
med kunskap och lärdomar till andra investerare arrangerades 

seminariet ”Vatten som investering” hos nätverksforumet 
för hållbara investeringar i Sverige, Swesif. Grund frågan 

för seminariet och rapporten var: Vilken roll kan insti-
tutionellt kapital spela för att bidra genom att  

finansiera lösningar, uppfylla investerings -
behov samt påverka bolag i riktning mot 

det sjätte globala målet: Rent  
vatten och sanitet?

I vårt temaarbete kring Arbetsvillkor inom gröna näringar  
genomförde vi en studie med hjälp av Sustainalytics och en 
studieresa till Italien för att bevittna problematiken med 
migrant flyktingars arbetsvillkor inom tomatodlingar. Efter 
besöket arrangerade vi ett dialogprojekt i samarbete med  
andra investerare och Sida tillsammans med representanter 
för livs medelssektorn och andra handelsbolag för att sprida  
erfarenheter mellan företag och förbättra arbetsvillkoren.

kunskapsspridare... 
Istället för en global 
koldioxidskatt

Policyförslag för ökad klimathänsyn 
på världsmarknaden

Januari 2019

Tillsammans med 2050 och Inter -
nationella handelskammaren (ICC)  
publicerade vi rapporten ”Istället för en 
global koldioxidskatt”. Vi genomförde ett 
Riksdagsseminarium om utmaningarna 
kring prissättningen av koldioxid och att 
hitta incitament för länder och företag att 
minska sina koldioxidutsläpp. 



En högt diversifierad portfölj med innehav  
i många länder och sektorer sätter ramen för 
AP7:s ägarstyrning. Som en universell och 
aktiv ägare är målsättningen att långsiktigt 
påverka hela marknaden i en hållbar riktning. 
Det gör vi med hjälp av de verktyg som står 
till förfogande på ett resurseffektivt sätt, 
med våra sparares intressen för ögonen. 

  

  
AP7 har bedrivit ett aktivt påverkansarbete i rollen 
som pådrivare sedan starten 2000 med en norm -
baserad modell som ligger till grund för det löpande 
hållbarhetsarbetet. Det innebär att AP7 utgår från de 
värdenormer som kommer till uttryck i de internatio-
nella konventioner som Sverige har undertecknat när 
det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
korruption. 

AP7 arbetar idag med fyra olika påverkansmetoder 
för hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning: agera på 
bolagstämmor, påverkansdialog, offentlig svartlist-
ning och juridiska processer. Sedan 2014 har den 
normbaserade grundmodellen dessutom komplet-
terats med ett tematiskt fördjupningsarbete.   

 
Agera på bolagsstämmor 
Bolagsstämman, varje bolags högsta beslutande organ, 
ger aktieägarna möjlighet att aktivt påverka styrningen 
av bolaget. Röstning på bolagstämmor är AP7:s 
främsta verktyg för att nå och påverka den absoluta 
merparten av bolagen i fondens portfölj. Som en uni-
versell aktiv ägare är det viktigt att påverka hela 
marknaden. Genom att rösta på bolagstämmor kan 
vi driva fondens principiella hållning i olika frågor 
som omfattas av AP7:s röstningspolicy inom miljö-
mässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor.  

AP7 får enligt lagen om AP-fonder inte rösta på 
svenska bolagsstämmor, men eftersom 99 procent 
av AP7:s aktieinnehav finns utanför Sverige kan vi 
rösta på så gott som alla stämmor. Med aktieinnehav 
världen över innebär det cirka 3000 bolagstämmor 
varje år. 

Stämmosäsongen 2019  
Under 2019 röstade AP7 på 3 685 av 3 723 möjliga 
bolagsstämmor, vilket motsvarar 99 procent. Vid 43 
procent av dessa stämmor har AP7 på någon punkt 
röstat emot styrelsens rekommendation. Det har 
skett genom att AP7 antingen röstat emot ett styrelse -
förslag eller röstat för ett aktieägarförslag som  
styrelsen inte stöttat.  

AP7 röstade på bolagsstämmor i 59 olika länder. 
Av dessa dominerar Kina och USA där 38 procent av 
alla stämmor hölls. Antalet stämmor motsvarar inte 
antalet bolag AP7 har investerat i eftersom det är 
vanligt i vissa länder, till exempel Kina, att ett bolag 
har flera stämmor per år. 

Nästan alla agendapunkter som ska röstas om på 
en bolagsstämma läggs av bolagsledningarna själva 
och en stor del rör formella och administrativa frågor. 
Förslag från aktieägare står endast för en liten del av 
agendapunkterna. I vissa länder har AP7 möjlighet 
att lägga egna aktieägarförslag på bolagens års-
stämmor, så kallade motioner. När en angelägen 
fråga är identifierad går AP7 ofta samman med andra 
aktieägare och driver gemensamt förslaget på stäm-
man för att få gehör. 

AP7 har lagt aktieägarmotioner på bolags -
stämmor sedan 2016. Antalet motioner per år har  
varierat. Under 2016 lades motioner på bolagsstäm-
morna i de tre största oljebolagen i USA; ExxonMobil,  
ConocoPhillips och Chevron. Förslagen krävde ökad 
transparens om företagens lobbyingaktiviteter. 
Samma år lade vi även motioner på Rio Tintos,  
Glencores och Anglo Americans bolagsstämmor  
i Storbritannien. Förslagen kallades ”Aiming for A” 
och innebar krav på rapportering och transparens 
om hur företagen anpassar sin verksamhet i linje 
med målet om max två graders temperaturökning. 
Under 2017 upprepade vi våra förslag till de tre stör-
sta amerikanska oljebolagen ExxonMobil, Conoco -
Phillips och Chevron.  

Under 2018 upprepade vi vår motion till Chevrons 
bolagsstämma. Vi kunde inte agera på ExxonMobils 
bolagsstämma då vi hade sålt våra aktier eftersom 
vi svartlistat bolaget baserat på att det motverkar 
Parisavtalet. Vi drog också tillbaka vår motion från 
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Så arbetar AP7 
som pådrivare  
för en hållbar  
utveckling

AP7 använder möjligheten 
att driva rättsprocesser mot 
bolag som behandlat aktie -
ägare felaktigt eller påverkat 
aktiekursen negativt. Vid  
utgången av 2019 hade AP7 
fjorton pågående rättspro-
cesser med andra institutio-
nella investerare.

14

Under 2019 röstade AP7  
på 3 685 av 3 723 möjliga 
bolags stämmor, vilket  
motsvarar cirka 99 procent.

3 685 



ConocoPhillips eftersom företaget tillmötesgick våra 
krav innan stämman. Under 2018 lade vi en aktie -
ägarmotion på RioTintos bolagsstämma i Australien 
rörande hantering och rapportering om företagets 
klimatlobbying. Under 2018 påbörjades ett projekt 
tillsammans med Church of England gentemot de 
mest klimatpåverkande företagen i Europa, med  
målet att driva förbättrad transparens kring lobby-
ing, genom dialog och agerande på stämmorna 2019. 
Dialogerna resulterade i ett antal åtaganden från  
företag att göra en granskning av sina näringslivs -
organisationers klimatlobbying. Vid utgången av 

2019 hade elva bolag1 tillmötesgått våra krav utan att 
vi behövde lägga aktieägarmotioner.  

Under bolagsstämmorna 2019 lade vi för fjärde 
året i rad en aktieägarmotion till Chevron om ökad 
styrning och transparens om lobbying. Vi lade 
också liknande motioner på Ford Motor Company 
och General Motors bolagsstämmor. Tillsammans 
med andra investerare inom Climate Action 100+ 
lade vi ett förslag på BPs bolagsstämma med krav 
på att klimat anpassa verksamheten. Vi lade också 
fram aktie ägarmotioner om lobbying till de tyska 
bilbolagen VW, BMW och Daimler, men motio-
nerna togs inte upp för röstning på bolagsstäm-
morna på grund av otydligheter i hur tysk bolags -
lag ska tolkas. 

AP7 röstade under 2019 på totalt 206 motioner  
i olika hållbarhetsfrågor på bolagsstämmor runt 
om i världen. AP7 stödde en majoritet av dessa, 73 
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Agera 
på bolags-
stämmor

Dialog

Svart-
listning

Juridiska
processer

AP7 investerar inte i bolag som kränker internationella 
normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarrät-
tigheter och korruption. I december 2019 var samman-
lagt 72 bolag svartlistade.

72

Under 2019 bedrev AP7 en fördju-
pad påverkansdialog med 147 bolag 
om totalt 217 fall av verifierade eller 
potentiella normkränkningar, i syfte 
att förmå bolagen att agera ansvars-
fullt.

217

>>>

1 BHP, Shell, BP, Rio Tinto, Glencore, AngloAmerican, RWE, BASF, Heidelberg Cement, Equinor, Repsol 



Sveriges riksdag
Internationella
konventioner

Riktlinjer 
för AP7:s 

ägarstyrning

Röstning

Röstinstruktion

Riktlinjerna 
beskriver hur AP7 
ska arbeta med 
röstning på 
bolagsstämmorna 
i de bolag fonden 
investerat i.

AP7:s ägarstyrning baseras 
på de konventioner Sverige 
har skrivit under kring miljö, 
mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt och korruption.

Baserat på AP7:s 
riktlinjer ger vi 
specifika instruk-
tioner till proxyröst-
ningsfirman om hur 
vi ska rösta på ett 
hundratal olika  
agendapunkter.

Röstningsfirman
agerar på stämmorna 
i enlighet med AP7:s 
specifika instruktioner.

AP7 följer upp och kontrollerar 
att proxyröstningsfirman röstat 
i linje med instruktionerna.

3 685
bolagstämmor

Utvärdering
och kontroll

Att rösta på bolags stämmor är 
ett av AP7:s verktyg för att 
påverka bolagen fonden har 
ägande i. För att rösta på  
över 3000 bolagsstämmor 
använder sig AP7 av proxy-
röstning via en röstningfirma, 
som utgår från AP7:s rikt -
linjer för ägarstyrning.
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Så röstar AP7  
på 3000  
bolagsstämmor 
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procent, lade ner rösten i 16 procent av fallen och 
röstade emot 12 procent av förslagen. Den främsta 
hållbarhetsfrågan AP7 har främjat är ökad trans-
parens kring företags lobbyingarbete. Under året 
lades 25 förslag om ökad transparens kring lobby-
ing varvid AP7 röstade för alla. 

Utöver motioner om ökad transparens kring före -
tags lobbyingarbete har AP7 röstat i ytterligare  
35 klimatrelaterade aktieägarmotioner. Exempelvis 
förslag om utredningar av ”Stranded Assets” 
kopplade till klimatförändring. Majoriteten av alla 
klimatrelaterade förslag har lagts på amerikanska, 
australiensiska och sydafrikanska bolagsstämmor. 
Motioner rörande lobbying förekommer framför-
allt i amerikanska bolag, men även i Australien och 
då oftast specifikt kopplat till klimatfrågor. AP7 
har under 2019 röstat för samtliga aktieägarmotio-
ner kopplade till lobbying, vilket var totalt 25 styc-
ken globalt.  

Andra motioner som AP7 ställde sig bakom  
rörde bland annat arbetsvillkor och avskogning  
av Amazonas. 

 
Att uppnå förändring  
genom dialog  
Påverkansdialog är det effektivaste sättet att skapa 
förändring när företaget själv vill utvecklas. AP7 för  
i dagsläget ett stort antal dialoger kring rapporterade 
incidenter om normkränkningar. Under 2019 bedrev 
AP7 normbaserad dialog med 147 bolag om totalt 
217 fall av verifierade eller potentiella normkränk-
ningar i syfte att förmå bolagen att agera ansvarsfullt 
i svåra situationer. Utöver det har AP7 i samarbete 
med andra investerare fört dialog eller kontaktat  
ytterligare 77 bolag inom ramen för AP7:s tema -
arbete som går att läsa mer om på sidan 15. 

AP7 deltar i Climate Action 100+ som är ett fem -
årigt investerarinitativ för att driva fram nödvändiga 
klimatåtgärder i världens största utläppande företag. 
Inom initativet leder AP7 en grupp investerare som för 
dialog med företaget Norilsk Nickel. 

 
Svartlistning – ett sätt att rikta 
uppmärksamhet  
AP7:s normbaserade grundmodell innebär att inga 
investeringar sker i bolag som kränker internationella 
normer för miljö, mänskliga rättigheter, rättigheter 
för arbetstagare och korruption. Från och med 2016 är 
även Parisavtalet till FN:s klimatkonvention inkluderat. 
För att åstadkomma en påtryckningseffekt offent -
liggör vi två gånger per år namnen på de bolag vi 
utesluter, tillsammans med skälen för uteslutningen.  

Principen är enkel: det är bolag vi gärna skulle in-
vestera i, om det inte vore för att… Vår ambition är att 
åter kunna investera så snart företaget har kommit 
till rätta med sina problem. Det skapar incitament till 
förändring. För att identifiera och verifiera kränk-
ningar som bolag varit involverade i samlar AP7 in  
information från ett stort antal källor, bland annat 
inom FN-systemet och andra mellanstatliga organi-
sationer, myndigheter, domstolar, massmedier och 
frivilligorganisationer. Informationen kvalitetssäkras 
och bolagets ansvar för situationen utreds och en  
bedömning görs om det agerat i strid med norm -
verket. I den processen har AP7 stöd av flera externa 
experter.  
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Svartlistade bolag 2019 I december 2019 var 
sammanlagt 72 bolag uteslutna ur AP7:s investe-
ringsuniversum. Listan finns längst bak i denna  
rapport och på ap7.se. 

Under året lades elva bolag till AP7:s svarta lista. 
Fyra av de nya bolagen svartlistas på grund av invol-
vering i produktion av komponenter till kärnvapen: 
Brookfield Asset Management Inc, Hitachi Zosen 
Corp, BWX Technologies och China Shipbuilding  
Industry Co. Aurora Cannabis och Canopy Growth 
Corp för involvering i cannabis i strid med internatio-
nella konventioner mot narkotika. Evergy Inc för att 
agera i strid med Parisavtalet genom att motverka 
klimatlagstiftning i USA. Rosneft Oil Co för kränk-
ningar av miljönormer i samband med oljeutvinning  
i Ryssland. POSCO samt Posco International Corp för 
kränkningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet. 
Även PT Indofood (Indofood Sukses Makmur) svart-
listas för att inom sin produktion av palmolja vara  
involverad i allvarliga och systematiska kränkningar 
av arbetstagares rättighe ter i Indonesien exempelvis 
genom att inte tillåta fackföreningar och genom  
diskriminering av kvinnliga anställda. 

 
Hävning av svartlistade bolag 2019 Ett bolag, 
Dong Feng Motor Group ströks från listan under året 
varvid AP7 återigen kan investera i det. Bolaget hade 
varit svartlistat i fem år och i enlighet med vår fem-
årsregel har de avförts eftersom inga nya kränk-
ningar rapporterats.  

 
Juridiska processer ger resultat 
AP7 utnyttjar möjligheten att genom grupptalan 
driva rättsprocesser mot bolag som behandlat aktie -
ägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt. 

Det kan till exempel handla om bolag som undan-
håller korrekt information i syfte att undvika påver-
kan på aktiepriset. Syftet med rättsprocesserna är 
både att påtala och avskräcka bolagen från oegent-
ligheter och att få tillbaka pengar. I de flesta rättsfall 
slutar processen med förlikning. Hittills har rätts -
processerna som AP7 deltagit i fört tillbaka drygt  
81 miljoner kronor till spararna.  

Under 2019 inledde vi en juridisk process mot 
Goldman Sachs och Kraft-Heinz. Målet mot Goldman 
Sachs avser brister i regelefterlevnaden avseende 
övervakning av internationell ekonomisk brottslighet 
(inklusive givande av mutor), penningtvätt och över-
trädelser av Foreign Corrupt Practices Act (en ameri-
kansk federal lag som avser att stävja internationella 
korrup tionsbrott). Målet mot Kraft-Heinz avser på-
ståenden om att svarandena inte följt gällande krav 
avseende obligatoriska nedskrivningar (”impairment”) 
samt att man inte heller i andra avseenden levt upp 
till krav som ställs avseende korrekt informations -
givning till marknaden. Tillsammans med andra insti-
tutionella investerare hade AP7 vid utgången av  
2019 fjorton pågående rättsprocesser mot: Vivendi, 
Petrobras, Toshiba, Volkswagen, Allergan Inc, Deutsche 
Bank, Mitsubishi, Alphabet/Google, General Electric, 
BHP, Steinhoff och Qualcomm, Goldman Sachs och 
Kraft-Heinz. 
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Hur kan det institutionella kapitalet göra 
mest nytta för att hantera de klimat -
utmaningar vi står inför? Det är en fråga  
som diskuteras flitigt. Emma Sjöström,  
ekonomie doktor vid Handelshögskolan  
i Stockholm, där hon också leder forsk-
ningen om hållbar finans, har nyligen  
publicerat rapporten ”Active ownership  
on environmental and social issues: What 
works?”. Vi lät Emma Sjöström skriva en 
gästkrönika utifrån sin rapport. 

 

Det förs en livlig debatt om huruvida det är rätt  
av investerare – inte minst pensionsfonder – att 
äga aktier i fossilbolag, eller om det kanske tvär-
tom vore oansvarigt att lämna bolagen så att man 
inte längre kan använda aktieägarens rättigheter för 
att försöka påverka dem. Både när det gäller klimatet 
och andra hållbarhetsfrågor har investerare en rad 
olika strategier att välja mellan för att genomföra ett 
ansvarsfullt ägande, och det kan vara svårt att veta 
vad som är mest effektivt. Här finns en hel del att lära 
av forskningen. Nyligen publicerade jag en rapport 

Vad säger  
forskningen  
om aktivt  
ägande? 
 

Avgörande för framgångsrik 
ägarstyrning är trovärdighet. 
Emma Sjöström, ekonomie 
doktor vid Handelshögskolan 
i Stockholm.

En myt som 
forskningen 

kan slå hål på är att 
man skulle behöva 
ha en stor ägar -
andel för att kunna 
påverka bolag. 

’’

Gästkrönikör
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som sammanställer resultat från de tio senaste årens 
akademiska forskning om aktivt ägande kring sociala 
och miljömässiga frågor. Den ger flera viktiga insikter. 

En myt som forskningen kan slå hål på är att man 
skulle behöva ha en stor ägarandel för att kunna  
påverka bolag. Tvärtom visar flera studier att för  
de bolagsdialoger som varit framgångsrika så har 
ägandeandelen inte varit viktig, utan det som spelar 
en avgörande roll är istället trovärdigheten. Den kan 
byggas på flera sätt: både genom vad aktieägare  
säger och vilka de är. En trovärdig dialog, visar forsk-
ningen, bygger på att investeraren kan lägga fram ett 
bra ”business case”, det vill säga att kunna visa att 
den föreslagna förändringen ligger i bolagets eget 
ekonomiska intresse. Dessutom har det betydelse att 
investeraren själv uppfattas som legitim, till exempel 
genom att man har ett gott rykte i marknaden, att 
ägarrepresentanter är tillräckligt seniora och att man 
uppfattas som en seriös samtalspartner.  

Forskningen visar också att samarbete med andra 
är till stor hjälp för att nå framgång i dialogarbetet. 
Därför är det bra att tänka på vem man samarbetar 
med, så att man krokar arm med aktörer som kan  
bidra till att bygga den viktiga legitimiteten och tro-
värdigheten. Plattformar som PRI tycks också vara 
till hjälp i påverkansprocessen; dels för att det med-
för en koordinerande funktion och möjliggör en 
större uthållighet, dels för att PRI i sig är ett trovär-
digt namn att luta sig mot i dialogprocessen. 

Huruvida det är mer effektivt att avinvestera eller 
vara kvar som ägare och påverka beror till stora delar 
på vilken slags påverkan man vill ha. Det finns inte 
mycket belägg för att bolagens aktiekurser skulle på-
verkas negativt av avinvesteringar (”divestment”) 
som i sin tur skulle försvåra bolagens verksamhet. 
Man har sett att aktiekurser haft en nedgång direkt 
efter att kapitalägare annonserat att de kommer att 
avinvestera, men effekten tycks kortvarig. Det som 
en aktieägare säljer köper någon annan. Så det  
fungerar inte på samma sätt som att bojkotta slut-
produkten, exempelvis varor i en butik, där de totala 
intäkterna går ner när färre köper. Däremot kan  
avinvesteringar vara en del i att påverka normer både 
i näringsliv, politik och civilsamhälle. Det vill säga  
vad som anses rätt och rimligt i och med att det  
bidrar till att stigmatisera en bransch, såsom exem-
pelvis fossilindustrin. 

Genom att stanna kvar som ägare har man sam -
tidigt möjligheter att påverka bolagen via aktie -
ägarmotioner. Vi har sett att antalet motioner kring 
just klimatet ökat med tiden, och att de ibland kan få 
höga röstetal. Går man tillbaka till forskningen igen 
visar den dock att man har störst chans att få gehör 
för motioner som kräver större transparens, snarare 
än mer reella förändringar. Det är dock svårt att säga 
om ökad transparens i sin tur också leder till bättre 
miljöprestanda i praktiken. 

Ett perspektiv som till stora delar saknas i forsk-
ningen, men som nu börjar höras allt mer i den all-
männa debatten, är att försöka påverka fossilbran-
schens tillväxtmöjligheter genom att strypa till-
gången på krediter. Här spelar förstås bankerna en 
viktig roll. Sannolikt är det ur klimathänseende mer 
effektivt att vägra utlåning till att prospektera nya 
fossilfyndigheter än att sälja sina aktier till någon 
annan. Men inte heller detta är en lätt fråga – så länge 
ett bolag visar positiva kassaflöden så finns sannolikt 

också en investerare någonstans i världen som är  
beredd att förse bolaget med kapital.  

Kanske är därför ett rimligt nästa steg för investe-
rare som vill verka för ett bättre klimat att försöka på-
verka på policynivå. Att införa en global koldioxid-
skatt eller att hejda subventioneringen av fossil 
energi är frågor som investerare – inte minst univer-
sella ägare – skulle kunna driva. Att få kapitalet att 
stödja 1,5-gradersmålet innebär också att mer finan-
siella medel behöver riktas till de gröna och lösnings-
orienterade affärsmodellerna, samt till de bolag  
som gör en seriös ansats att ställa om. Att investera 
handlar i grunden om att finansiera idag för att få en 
positiv utväxling i framtiden, och det är ju det hela 
omställningen handlar om. 

 
Emma Sjöström 
Ekonomie doktor  
Handelshögskolan  
i Stockholm 

1

Active ownership on  

environmental and social  

issues: What works? 

A summary of the recent academic literature

Dr Emma Sjöström

Misum, Stockholm School of Economics 

& Stockholm Sustainable Finance Centre

Rapporten sammanställer  
resultat från de tio senaste 
årens akademiska forskning 
om aktivt ägande kring sociala 
och miljömässiga frågor.
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Vårt temaarbete

Klimat  
Syftet med temat Klimat var att utreda hur 
AP7 genom sina investeringar, sitt ägararbete 
och sin roll i samhället på ett meningsfullt och 
resurseffektivt sätt skulle kunna göra skillnad 
för klimat förändringarna. Vår slutsats var att 
universella, långsiktiga ägare, som AP7, har  
ett unikt helhetsperspektiv i klimat arbetet. 
Det privilegiet vill vi utnyttja. Ur Klimattemat 
växte temat Klimat lobbying.

Private Equity  
Onoterade bolag spelar en viktig roll för  
ekonomin och samhällsutvecklingen. Inte 
minst för att det är här många av de nya  
affärsidéerna finns som kan leverera lösningar 
på de samhälls utmaningar vi står inför. Temat 
resulterade i en ny process för att djupare  
integrera hållbarhetsaspekter i våra Private 
Equity-investeringar. Under 2015 tog AP7  
och flera andra investerare inom PRI fram en 
branschstandard, ”PRI Limited Partners  
Due Diligence Questionnaire”, för utvärdering 
av PE-förvaltare.

Färskvatten  
Grundfrågorna vi ställde oss inför tema arbete 
Färskvatten var: Vilken roll kan institutionellt 
kapital spela för att bidra genom att finansiera 
lösningar, uppfylla investeringsbehov samt 
påverka bolag i riktning mot det sjätte globala 
målet: Rent vatten och sanitet? Trots att stora 
framsteg gjorts för att uppfylla målet saknar 
miljarder människor fortfarande säkert vatten 
och grundläggande sanitet – en utmaning som 
kommer att kräva betydande investeringar 
och stora omställningar inom många bolag. 
Inom arbetet har vi analyserat sektorer och 
bolag med höga vattenrisker. Vi har upprättat 
ett vattenmandat och genomfört en studie 
om investeringar i VA-infrastruktur.  



Företagslobbying  2017–2019

Arbetsvillkor inom gröna näringar 2018–2020

Hållbar effektmätning 2019–2021

Klimatomställning 2020–2022
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Sedan 2014 kompletterar AP7 ägar -
styrningsarbetet med löpande temaarbeten. 
Tema arbetet fördjupar och knyter samman 
AP7:s nuvarande arbetsmetoder inom  
utvalda särskilt angelägna områden.  

 
Genom att fokusera på några teman i taget ges möj-
lighet till fördjupning och reflektion inom ett kom-
plext område med relevans för våra investeringar. 
Varje år lanseras ett nytt tema som löper över tre år.  

Vid val av tema är några centrala urvalskriterier 
att det ska vara relevant utifrån AP7:s innehav och 
tillgångsslag, att AP7 kan göra rimlig skillnad på ett 
resurseffektivt sätt samt att det ska finnas lämpliga 
kunskapspartner att samverka med.  

Temat styr AP7:s prioriteringar på flera sätt under 
den tid arbetet pågår och får konsekvenser både för 
arbetet med påverkansdialoger och inom arbetet 
på bolagsstämmor. Det medför även ett utökat 
samarbete med andra aktörer för att påverka stan-
darder och normer inom området.  

Tidigare avslutade teman är Private Equity, Kli-
mat och Färskvatten. Under 2019 togs beslut om  
att nästa tema för 2020–2022 kommer att vara  
Klimatomställning. Affärsbeslut som fattas idag 
i de stora klimatpåverkande företagen kan få avgö-
rande betydelse för klimatförändringarna och hur 

stor skada de riskerar att orsaka för nuvarande och 
kommande generationer. Genom att använda vårt 
ägarinflytande kan vi driva på företag att fatta  
ansvarsfulla beslut och därmed bidra till att skynda 
på övergången till ett fossilfritt samhälle.  

 
Lobbying. Hur säkerställer vi att bolagens intresse-
organisationer verkar i linje med Parisavtalet? Närings -
livets inflytande över politiska processer och beslut  
i klimatfrågor kan i vissa fall vara större än bolagens 
egen direkta klimatpåverkan. Läs mer om temat på  
sidorna 16–17. 

 
Arbetsvillkor i gröna näringar. Hur bidrar 
kapitalägare bäst för att undvika att barnarbete 
och tvångsarbete förekommer i livsmedelsföre -
tagens leverantörskedjor? Läs mer om temat på  
sidorna 18–19. 
 
Hållbar effektmätning. Under 2019 lanserade vi 
temat hållbar effektmätning med syftet att under söka 
metoder som mäter effekten av ägarstyrning och  
investeringar. Trots att efterfrågan från intressenter 
och investerare är stor är kunskapen om kapital -
ägares effekter på en hållbar samhällsutveckling 
bristfällig och det saknas vedertagna mätmetoder. 
Läs mer om temat på sidorna 20–21. 



2017

Identifiera
problem

2018
Skapa

samarbeten

Näringslivets inflytande över politiska  
processer och beslut i klimatfrågor kan  
vara större än bolagens egen direkta klimat -
påverkan. 2017 beslöt AP7 att inleda ett  
treårigt fördjupningstema fokuserat på  
näringslivets lobbying kopplat till klimat -
 lag stiftning. På tre år har frågan om ansvars-
full lobbying gått från en icke-fråga i dialogen 
mellan investerare och företag till en självklar 
del av investerares analys av företags klimat-
arbete. Allt fler av världens stora bolag ställer 
nu tydliga krav på sina intresseorganisationer 
att agera i linje med Parisavtalet. 
 
Många näringslivsorganisationer driver en mer negativ 
klimatlobbying än företagen som stödjer dem. Dessa 
organisationer har stort inflytande över klimatpolitiken 
trots bolags officiella stöd för Paris avtalet. Vi beslöt 
att fokusera vårt temaarbete på en underliggande 
orsak till att klimatomställningen inte sker tillräckligt 
snabbt: Närings livets lobbying mot klimatlagstift-
ning. Företag bör säkerställa att allt klimatpolitiskt 
engagemang som genomförs av företaget själv eller av 
en medlemsorganisation stödjer Parisavtalets genom -
förande. De bör systematiskt granska sina medlems-
skap och kontrollera hurivida deras indirekta lobby-
ing är i linje med Parisavtalet och upprätta en hand-
lingsplan för hur de ska agera om den inte är det. 

Vår målsättning med temat var att öka kunskapen 
kring klimatlobbying och uppmuntra fler investerare 
och företag att adressera frågan. Inför temaarbetet 
klimatlobbying ställde vi oss frågorna: Hur utbrett 
problem är lobbying som motarbetar klimatlag -
stiftning? Hur kan institutionella investerare som AP7 
påverka bolagen att i sin lobbying verka för att infria 
Parisavtalet? Hur ska AP7 agera för att påverka  
normer och standarder kring klimatlobbying?  

Vårt arbete utvecklades genom fem faser. Från att 
initialt identifiera problemet och kartlägga vilka  
andra investerare vi kunde samarbeta med inledde vi 
arbetet med att påverka bolagen via dialog och att 
lägga resolutioner på bolagens stämmor. Arbetet 
kring klimatlobbying har i senare faser gett resultat 
hos bolagen och utvecklats från en icke-fråga till att 
bli en fråga som drivs på bolagsstämmor. 

Lobbyingtemat inleddes 2017 med en kartläggning 
av hur det politiska landskapet ser ut ur ett klimat-
lobbyingperspektiv på olika marknader. Utgångs-
punkten var den ståndpunkt som vi tillsammans med 
andra investerare formulerade och publicerade 2015: 
”Investor Expectations on Corporate Climate Lobby-
ing”. I den tydliggör vi att vi förväntar oss att företag 
stödjer en politik som gynnar en klimatomställning, 
eller åtminstone inte motverkar den.  

Efter att ha lagt aktieägarmotioner om lobby ing  
i USA sedan 2016 lade AP7 under våren 2018,  

tillsammans med Church of England och Australian 
Local Government Super, en aktieägarmotion på 
gruvföretaget Rio Tintos bolagsstämma gällande deras 
direkta och indirekta klimatlobbying via bransch -
organisationer. Frågan rörde bland annat deras med-
lemskap i organisationen Minerals Council of Australia 
som aktivt mot verkat Parisavtalet. Förslaget om ökad 
transparens väckte internationell uppmärksamhet 
och ledde till att Rio Tinto tog vissa steg mot ökad 
transparens men framförallt fick förslaget övriga 
gruvindustrin att öka transparensen samt att röst-
ningsrådgivare började kräva det. 

I USA har allt fler förslag lagts på stämmor om att 
bolag ska förbättra sin redovisning kring sin lobby-
ing. AP7 röstade ja på stämmorna i 35 olika bolag om 
ökad transparens kring lobbying. 

Under 2018 och 2019 flyttade vi fokus till Europa. 
Tillsammans med Church of Englands Pensions Bo-
ard och BNP Paribas och med stöd av IIGCC, riktade 
vi in oss på de 55 europeiska företag med störst klimat -
påverkan, och ställde krav på översyn och rapporte-
ring om hur deras indirekta och direkta lobbying inte 
motverkar Parisavtalets genomförande. Åtskilliga av 
dessa företag har ett utvecklat internt klimatarbete 
med policys och utsläppsminskningsmål, men kan 
samtidigt betala stora summor till intresseorganisa-
tioner som motarbetar ett effektivt genomförande 
av Parisavtalet. I företagsdialogen var vi tydliga med 
att kraven kunde komma att läggas som aktieägar-
förslag på bolagsstämmorna.  

Vårt ägarstyrningsarbete tillsammans med andra 
aktiva ägare, genom röstning på bolagsstämmor och 
dialoger, har bidragit till att flera bolag ökat sin trans-
parens, gjort tydligare ställningstaganden samt ökat 
styrning och uppföljning gentemot sina intresse -
organisationers arbete med klimatfrågorna. En viktig 
milstolpe är att styrelser åtagit sig att inleda en regel-
bunden översyn av sin lobbying.  

Under 2019 hann sex av bolagen vi fört dialog med 
publicera sina granskningar: Anglo Amer ican, Royal 
Dutch Shell, BHP, BASF, Glencore och Rio Tinto. Under 
2020 väntas fler rapporter publi ceras.  

För att kunna utvärdera rapporternas inne håll och 
utveckla ett ramverk för ansvarsfull kli matlobbying 
och rapportering av klimatlobbying inledde AP7 till-
sammans med BNP Paribas och Church of England 
under 2019 ett forskningsprojekt med London School 
of Eco nomics och Chronos Group. Projektet förväntas 
leverera sina första slutsatser under 2020. 

En glädjande lärdom är att investerarsamarbetet 
kring klimatlobbying har etablerat frågan som ny norm 
på hållbarhetsagendan. Under dessa år vi adresserat 
klimatlobbying tillsammans med andra aktiva ägare 
har vi uppnått konkreta resultat men mycket återstår 
för att hantera klimatlobbying, inte minst att definiera 
en standard för ansvarsfull klimatlobbying. 
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Tema 
Lobbying 
 
– En oacceptabel kraft 
mot klimatet 



2019
Driva

förändring

2020
Påverkansarbete 

ger resultat

Mot en global 
standard
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Tema Klimatlobbying 
Från icke-fråga till standard 
 
Hur säkerställer vi att bolagens intresseorganisationer 
verkar i linje med Parisavtalet?  

Vårt arbete tillsammans med an dra kapitalägare  
har utvecklats genom fem faser från att vara en  
icke-fråga till att vara en fråga som drivs på  
bolagsstämmor och får bolag att agera.

Anglo American, ett av  
världens största gruvbolag, 
har förbundit sig att tydligt 
redogöra sina medlemskap  
i intresseorganisationer  
och kring de ståndpunkter  
bolaget och intresse -
organisationerna har  
skilda uppfattningar om.

Både BP och Shell har beslutat 
att gå ur amerikanska 
intresse organisationer efter 
att ha gått igenom sina  
medlemskap och kommit 
fram till att bolagen och  
intresseorganisationerna  
har skilda uppfattningar  
kring klimatet.

Rio Tinto har tydliggjort  
gentemot sina intresse -
organisationer att de  
lämnar om organisationerna 
uttalar sig i konflikt med  
Parisavtalet. 

Tillsammans med flera  
investerare har vi ställt krav 
på bolag att tydliggöra  
medlemskap i intresse -
organisationer och stånd-
punkter kring klimatet. 



Hur kan kapitalägare bäst bidra till förbätt-
rade arbetsvillkor inom gröna näringar? 
Inom ramen för temat Arbetsvillkor i gröna 
näringar har vi fortsatt undersöka hur vår 
ägarstyrning kan bidra till FN:s åttonde  
globala hållbarhetsmål (SDG 8) – Anständigt 
arbete och ekonomisk tillväxt.  

 
Allt fler investerare anser att ett minimikrav för  
ansvarsfullt företagande är att respektera internatio-
nella människorättsnormer. Goda arbetsförhållanden 
i livsmedelsförsörjningskedjan, särskilt för småskaliga 
jordbrukare och plantagearbetare, har en direkt 
koppling till flera globala utvecklingsmål (SDG). 
Jordbruksarbetare som får en dräglig livsinkomst är 
mer benägna att skicka sina barn till skolan, säkra en 
långsiktig matförsörjning för sina familjer och und-
komma fattigdom. En tillräcklig inkomstnivå för en 
fattig landsbygdsbefolkning bidrar också till att 
minska inkomstskillnaderna både på nationell och 
global nivå. 

Under 2018 tog vi tillsammans med Sustainalytics 
fram förstudien ”Mapping labour rights issues in the 
food supply chain”. Syftet var att skapa en överblick 
över vad vi ska inrikta oss på för att få bäst effekt och 
en redogörelse för hur investerare kan påverka bolag 
att kartlägga de främsta riskerna för kränkningar av 

arbetstagarrättigheter och att förbättra sin bered-
skap att hantera dessa risker.  
 
Några av slutsatserna från förundersökningen  
var att: 
 

  Barnarbete och tvångsarbete är två av  
de allvarligaste människorättsfrågorna inom  
livsmedelsproduktion.   

  Migrantarbetare är en särskilt sårbar 
grupp. Var fjärde offer för tvångsarbete  
utnyttjas utanför sitt hemland.  

  En komplex men viktig fråga att diskutera är  
att otillräcklig levnadslön är en av grund -
orsakerna till barn- och tvångsarbete.  

  Förstudien identifierade fem grödor med  
förhöjda risker för tvångs- och barnarbete: 
kaffe, ris, socker, te och tomater. Inom ris och  
tomater är utvecklingen inte lika positiv som  
övriga sektorer, där krävs en högre medvetenhet 
om vikten av goda arbetsvillkor.  

 
AP7 följde under 2019 med Sustainalytics på besök 
vid tomatodlingar i Italien med fokus på mänsk-
liga rättigheter och tvångsarbete. Enligt Oxfam är  

Migrantarbetare är en särskilt 
sårbar grupp. Under 2019 
deltog AP7 på en studieresa 
till tomatodlingar i Italien på 
temat arbetsvillkor i gröna 
näringar.

Förstudien ”Mapping  
labour rights issues in the 
food supply chain” kartlade 
de främsta riskerna för  
kränkningar av arbetstagar-
rättigheter. 
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Tema 
Arbetsvillkor inom 
gröna näringar 
 
– Hur billig får en tomat bli? 

 

 

 
 
  

MAPPING LABOUR RIGHTS ISSUES IN 
THE FOOD SUPPLY CHAIN 

 
 

First published in April 2018 
 

Stina Nilsson 

 

in collaboration with  

 



grund orsaken till problemet med tvångsarbete på  
tomatodlingarna prispress från de stora köparna.  
De senaste 20–30 åren har det skett en koncentration 
på marknaden av återförsäljare samtidigt som jord-
brukarna är mindre och har en begränsad förhand-
lingsstyrka. Det möjliggör ett system där priset pressas 
i så stor utsträckning att jordbrukarna tvingas att 
minska anställdas löner till under levnadslön.  

På ett webbseminarium för ett antal internationella 
investerare och företag i november presenterade vi 
några av slutsatserna från resan till Italien. Som ägare 
i de stora återförsäljarna kan vi investerare föra dia -
logen med bolagen rörande prismekanismer och 
uppmuntra bolag till samarbete kring gemensamma, 
schyssta leverantörskedjor där inköpsavdelningen 
som upphandlar varorna bör ställa krav utifrån det 
åttonde globala hållbarhetsmålet i sin upphandling.  

Vi har inlett dialoger med livsmedelsföretag glo-
balt med fokus på de förebyggande åtgärder som  
företagen kan vidta för att undvika att barnarbete 
och tvångsarbete uppkommer i deras leverantörs-
kedja. Under december hade vi också ett fördjupat 
rundabordssamtal om investerares roll i arbetet mot 
tvångsarbete och barnarbete med ett antal stora 
svenska företag. AP7 arrangerade rundabordssam-
talet i samarbete med Folksam och Alecta inom  
Swedish Investors for Sustainable Development.  

Liknande problem förekommer i flera leverantörs-
kedjor, för en mängd olika jordbruksprodukter.  
Ett syfte med vårt dialogprojekt är att sprida goda 
exempel och verkningsfulla metoder mellan regioner 
och sektorer. Som universell ägare i ett stort antal  
företag och sektorer kan AP7 bidra till att sprida  
erfarenheter mellan dessa bolag. 

I våra dialoger med ledande livsmedelsföretag har 
samarbetet över den gemensamma leverantörs -
kedjan särskilt lyfts fram. Inget bolag kan ensamt 
lösa problemet utan måste samarbeta med andra 
bolag och aktörer. Leverantörskedjorna är omfat-
tande och kräver stora resurser att bevaka. Därför  
har ledande bolag skapat samarbetsforum för en  
gemensam översyn. 

Vidare har det framkommit i dialogen att hållbar-
hetsarbetet bör ske i tätt samarbete med inköps -
avdelningen. Inköparna bör ha en strukturerad pro-
cess för att identifiera risker för brott mot mänskliga 
rättigheter och ställa rätt krav gentemot leverantö-
rerna och inte minst vara medvetna om att pressade 
priser kan leda till otillräckliga löner längre ned  
i kedjan. Inköparna är en nyckelaktör i att leda håll -
barhets arbetet i livsmedelsförsörjningskedjan. 
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Kunskapen om kapitalförvaltningens effekter 
på en hållbar samhällsutveckling är idag 
bristfällig. Efterfrågan på redovisning av  
effekter från intressenter och investerare 
själva är stor men idag finns inga allmänt  
vedertagna mätmetoder. Under 2019 lanse-
rade vi temat hållbar effektmätning med 
syftet att undersöka olika metoder som  
mäter samhällseffekten av ägarstyrning  
och investeringar. 

 
Mätningar fokuserar i dagsläget mer på att mäta port-
följer och att ge portföljerna ett mätvärde, exempel-
vis koldioxidavtryck eller antal kvinnor i styrelser. En 
portfölj med ett lågt koldioxidavtryck skulle kunna 
leda tankarna till att portföljen bidrar till positiva 
samhällseffekter genom minskade utsläpp, men så är 
det inte. Det finns inga belägg för att investerare som 
säljer av koldioxidtunga bolag för att minska den 
egna portföljens koldioxidavtryck, bidrar till reella 

utsläpps minskningar hos bolagen. För att vi ska få 
mindre utsläpp måste bolagen minska sina utsläpp 
och erbjuda produkter eller tjänster som bidrar till  
utsläppsminskning. Investerare kan stödja bolagen  
i den omställningen. Vi skiljer därför på investera-
rens påverkan på samhället genom sitt arbete 
med att stödja bolagen i omställningen, respektive 
bolagens påverkan på samhället genom  
utsläppsminskningar. 

Temaarbetet kretsar därför kring utvärderings -
metoder för effekten av ägarstyrning och investe-
ringar med det långsiktiga målet att kunna tydlig-
göra samhällsnyttan.  

 
1. I samarbete med Misum, (Mistra Center for Sustai-
nable Markets) vid Handelshögskolan i Stockholm 
har Emma Sjöström, ekonomie doktor, gjort en analys 
av befintlig akademisk forskning kring ägarstyrning 
och sammanställt det i rapporten ”Active ownership 
on environmental and social issues: What works?”. 
Läs mer om Emma Sjöströms resultat på sidan 12-13. 

Tema 
Hållbar  
effektmätning 
 
– Vad ger effekt och  
långsiktig samhällsnytta?
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2. Under 2019 har våra förvaltare av impactfonder 
påbörjat projekt för att utvärdera metoder som  
mäter hållbarhetseffekten av investeringar. Det ger 
oss en uppfattning om det nuvarande kunskapsläget 
kring vilken mätdata som finns och hur den kan  
användas för att räkna ut hållbarhetseffekter.  

Inom våra gröna mandat hos KBI Global Investors 
undersöks hur investerare kan mäta portföljbolagens 
positiva och negativa påverkan på miljön. Vad finns 
det för mätmetoder och kunskap idag som investerare 
kan använda för att mäta portföljbolagens påverkan? 

Inom vårt andra gröna mandat har Impax Asset 
Management valt att fördjupa sig i mätning av vatten 
som indikator. Belastningen på samhället av vatten-
konsumtion varierar beroende på den lokala till-
gången till vatten. Därför undersöker Impax hur man 
effektivt mäter vattenförbrukningens effekt på miljön. 
Hur kan investerare undersöka innehavens påverkan 
på miljön i områden med begränsad tillgång på vatten?  

 

Mätdata utan att ställas i sin kontext ger bara ett mät-
värde, sätts det i sitt sammanhang sker istället en 
mätning av effekten. De flesta standarder idag mäter 
inte effekter utan enbart avtryck. Mätvärdet kan kon-
stateras men effekten av den är oklart. Det saknas 
bra och lättillgängliga metoder för att mäta kapital-
förvaltningens effekter på samhället. Det är samti-
digt viktigt att investerare har tillgång till mätmeto-
der för att kunna utvärdera samhällspåverkan av sina 
investeringar och ägarstyrning. Det är också viktigt 
att investerare använder samma metoder för bättre 
jämförelse och som möjliggör att ansvarsfulla inve-
steringar skalas upp. Dessutom bör investerare sam-
arbeta i större utsträckning för att tillsammans öka 
påtryckningen inom ägarstyrningen.

Är vatten lika mycket värt  
i Norden som i öknen?  
Om man inte sätter mätdata  
i en relevant kontext säger 
mätvärdet inget. Sätts det  
i ett sammanhang sker istället 
en mätning av effekten. De 
flesta standarder idag mäter 
inte ef fekter utan enbart  
avtryck. Temat Hållbar effekt -
mätning syftar till att under-
söka olika metoder som mä ter 
samhällseffekten av ägar -
styrning och investe ringar 
istället för att endast kvanti-
fiera mätdata.

21

AP7 Hållbarhetsredovisning 2019



På ap7.se samt i digitala  
medier har vi under åren  
arbetat med att folkbilda om 
premiepensionssystemet.

Via AP7:s blogg Förvalt  
eftersträvar vi att folkbilda 
och erbjuda spararna  
nyanserade och tanke -
väckande texter kring  
hållbarhet, kapitalförvaltning 
och pensionssparande.

Spararna har ett stort informationsunder-
läge i pensionssystemet. Under de senaste 
åren har AP7 därför arbetat aktivt med  
folkbildande kommunikation om pension 
och hållbarhetsfrågor. Utifrån AP7:s upp-
drag kring ansvarsfrågor deltar vi även  
aktivt i debatten kring hållbarhet och  
ansvarsfulla investeringar. 

 
Vår kommunikationsstrategi går ut på att folkbilda 
kring premiepension och pensionssystemet, vidga 
perspektiven och delta i debatten kring hållbarhet 
och ansvarsfulla investeringar. Kommunikationens 
huvuduppgift är att stärka förtroendet för AP7:s 
verksamhet och produkter samt bidra till att verk-
samhetens mål uppnås. AP7 har inte någon informa-
tion om våra sparare utan kommunikationen och 
kontakterna med spararna sköts av Pensionsmyndig-
heten, vilka även har i uppdrag att administrera och 
betala ut den allmänna pensionen. Uppdragsfördel-
ningen innebär dock inte att AP7 helt avstår från att 
kommunicera.  

 
AP7:s kommunikationsarbete. Ett skäl till att 
AP7 gör folkbildande kommunikationsinsatser är att 
premiepensionssystemet försätter spararna i en val-
situation med ett stort fondutbud och eget ansvar 
för sin premiepension. Många privata aktörer mark-
nadsför sina fonder mer eller mindre aggressivt. För 
att spararna ska ha en möjlighet att göra ett med -
vetet val behöver de nyanserad information om  
premiepensionen. 

Med det som utgångspunkt ställs AP7 inför en rad 
kommunikationsutmaningar. Pensionssystemet är 
komplext och svårt att kommunicera på ett enkelt 
sätt och det krävs ett visst engagemang från mot -
tagaren för att informationen ska nå fram. Samtidigt 
tycker många sparare att pensioner är ett krångligt 
område och många som har långt kvar till pensionen 
kan uppleva ett lågt engagemang. 

AP7:s sparare har lägre inkomster och utbildnings-
nivå än genomsnittet. Det beror till stor del på att  
vi har en stor del unga sparare som automatiskt hamnar 
i förvalsalternativet när de börjar arbeta, vilket gör 
kommunikationen än mer angelägen. Den här mål-
gruppen är i minst lika stort behov av information 
som den mer engagerade gruppen som är road av 
kapitalförvaltning.  

 
AP7:s målgrupp och kanaler. Den övergripande 
målgruppen för den externa kommunikationen är 
våra över 4 miljoner sparare. Möjligheten att nå ut till 

en så bred och stor målgrupp via till exempel annon-
sering i breda kanaler som tv och dagspress är av  
resursskäl inte möjligt. Därför har vi segmenterat 
målgruppen och försöker nå dem på ett kostnads -
effektivt sätt via digitala kanaler. 

Sedan flera år tillbaka har vi successivt ökat insat-
serna för att nå spararna via egna kanaler, som till  
exempel vår blogg Förvalt, webbplatsen samt sociala 
medier. För den externa kommunikationen är även 
journalister och finansbranschen viktiga målgrupper, 
då de via massmedier och som opinionsbildare indi-
rekt når ut till spararna. Andra centrala aktörer att 
hålla en löpande dialog med är Finansdeparte -
mentet, Finansinspektionen, Riksdagens pensions-
grupp och Pensionsmyndigheten.  

Genom att sprida information och folkbilda om 
privatekonomi, pensionssystemet och AP7 Såfa på 
ett lättillgängligt sätt, arbetar vi för att spararna ska 
få ett bra beslutsunderlag. Ingen ska behöva känna 
sig tvingad att välja men alla ska ha ett så bra under-
lag som möjligt för att fatta medvetna beslut kring 
sin premiepension. Via bloggen Förvalt eftersträvar 
vi att folkbilda och erbjuda spararna nyanserade och 
informativa texter kring hållbarhet, kapitalförvaltning 
och pensionssparande. Vi har i vår kommunikation 
under året ökat tillgängligheten av information på 
vår blogg genom ny layout och mera filmmaterial. 
Under 2019 inledde vi även vår Podd-Såfa om bete-
endeekonomi, rationellt beslutsfattande och hur 
hjärnan fattar beslut. 
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På spararnas  
villkor 



Under 2019 lanserade vi vår 
podd ”Podd-Såfan” med  
inbjudna experter om  
beteendeekonomi, rationellt  
beslutsfattande och hur  
emotionella vi är när vi  
fattar beslut.
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Tillgänglighet och transparens är ledstjärnor i AP7:s kommunika-
tionsarbete. Vi eftersträvar så långt det är möjligt att aktivt  
informera om verksamheten, beslut och motiv samt ställa upp 
för kommentarer när de efterfrågas. Om någon information inte 
kan lämnas ut offentligt ska anledningen till det vara tydlig och 
kunna motiveras av myndigheten. Det finns dock en rad lagar 
som sätter gränser för kommunikationen, såsom upphovsrätts -
lagen, tryckfrihetsförordningen, GDPR, samt offentlighets-  
och sekretesslagen. 

Vikten av öppenhet



AP7 är väl medveten om riskerna kopplade till att ha 
ett brett universellt ägande med ägande i fler än  
3 000 bolag världen över. Effekten på världsekonomin 
vid en misslyckad hantering av klimatriskerna bedöms 
som astronomiska. Eftersom AP7 investerar i ett så 
stort antal företag spridda över världens alla sekto-
rer, branscher och regioner är våra risker kopplade till 
klimatförändringar i stort sett samma som de som 
finns samlade i hela den globala ekonomin. AP7:s 
långsiktiga uppdrag, att skapa god avkastning och 
ge våra sparare goda pensioner, är därmed beroende 
av implementeringen av Parisavtalet och att den  
globala marknaden långsiktigt utvecklas hållbart.  

 
För att påverka den finansiella risken i vårt globala 
ägande driver AP7 i samtliga våra ägarstyrnings -
processer på för implementeringen av Parisavtalet, 
med målet att minska de globala utsläppen av växt-
husgaser. AP7:s främsta bidrag är att vara en enga-
gerad ägare. Som universell, långsiktig ägare och 
statlig pensionsfond har AP7 bättre möjligheter än 
många andra investerare att vara med och ta fram 
normer och metoder för hela marknaden samt att 
implementera dessa brett hos bolag världen över. 
För att nå framgång förutsätter det att vi samverkar 
med andra investerare och samhällsaktörer. 

Bättre redovisning av de underliggande bolagens 
klimatrelaterade risker är grundläggande för att kunna 
hantera riskerna i aktieportföljen. 2017 lanserades 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) som har fått ett stort genomslag och blivit 
vägledande för hur företag bättre ska kunna identi-
fiera och redovisa sina klimatrelaterade finansiella 
risker och möjligheter. AP7 stödjer TCFD och arbetar 
för ökad transparens från våra portföljbolag.  

 
AP7 mäter koldioxidavtrycket. De över 3 000 bolagen 
i AP7:s portfölj släpper ut cirka 8 miljoner ton 
koldioxid ekvivalenter mätt i Scope 1 och 2, utsläpp 
från bolagens direkta verksamhet, vilket är i linje  
med jäm förelseindex. Om beräkningarna inkluderar 
Scope 3, det vill säga utsläppen från värdekedjan 
både i leverantörsledet och förbrukningen av bola-
gens produkter, släpper bolagen ut 31 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter, jämfört med jämförelseindex 

som släpper ut 36 miljoner ton. Skillnaden kan 
bero på att vi har exkluderat bolag som bryter 
mot internationella konventioner som Sverige 
har skrivit under, bland annat Parisavtalet. 

 
AP7 har under 2019 gjort en klimatscenarioanalys 
som ger en teoretisk bild över hur bolagens gemen-
samma utsläpp skulle se ut och förhålla sig till Paris-
avtalet om vår portfölj idag skulle vara oförändrad  
i framtiden. Sannolikheten är mycket låg att bolags 
vikt i världsindex kommer att vara oförändrad men 
genom vår scenarioanalys får vi information om de 
bolag i portföljen där vi kan göra störst nytta som 
ägare. Det vill säga de bolag som bidrar med störst 
utsläpp och risken att tvågradersmålet överskrids. 
AP7:s innehav inom kraftförsörjning och energi är de 
sektorer som står för störst andel av utsläppen med 
cirka 49 procent. Av sce narioanalysen framgår att  
16 procent av bolagen, ba serat på bolagsvärde, har 
åtagit sig att uppnå inter nationella klimatmål såsom 
Parisavtalet. 22 procent har inget mål överhuvud -
taget vilket är en klimatrisk i sig. Den låga andelen  
företag som har satt upp mål i linje med Parisavtalet 
speglas även i andra mätningar. Transition Pathway 
Initiatives analys för 2020 visar att över 80 procent  
av de mest klimatpåverkande företagen inte har  
anpassat sin verksamhet till tvågradersmålet.   
Omställningsrisker 
Under utfasningsprocessen av fossila bränslen ur 
ekonomin, och omställningen till ett mer klimatsmart 
samhälle, kommer vissa företag i AP7:s globala portfölj 
att missgynnas och andra företag att gynnas. Efter-
som AP7 investerar i ett stort antal bolag i ett stort 
antal olika branscher och länder har vi minskat våra 
sparares exponering mot varje enskilt företags risker. 

Genom att AP7:s svartlistningsprocess utesluter 
bolag som agerar i strid med Parisavtalet, kan det  
antas att vår exponering mot företag som missgynnas 
av omställningen är något mindre än den expone-
ringen vårt jämförelseindex har.  

För att uppnå tvågradersmålet 2030 behöver 
energiproduktionen från fossila bränslen minska med 
en tredjedel till förmån för en ökad andel förnybar 
energi enligt klimatscenarioanalysen som baseras på 
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AP7:s klimat -
relaterade risker 
 
– Världens klimatrisker är 
AP7:s klimatrisker 
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Eftersom AP7 investerar i ett 
så stort antal företag spridda 
över världens alla sektorer, 
branscher och regioner är 
våra risker kopp lade till  
klimatförändringar i stort sett 
samma som för den globala 
ekonomin. 

Koldixoidavtrycket från AP7:s 
aktieportfölj är i linje med 
jämförelseindex.



data från IEA. För att uppnå tvågradersmålet till år 
2050 måste fossila bränslen minska ytterligare och 
uppgå till mindre än 10 procent 2050. Då AP7 är en 
universell ägare är detta scenario samstämmigt även 
med den globala energiförbrukningen. För att andelen 
förnybar energi ska lyckas öka med närmare 300 
procent och stå för 40 procent av den globala energi -
produktionen till 2030 och 60 procent till 2050 måste 
energibolagen ställa om produktionen från fossila 
källor och öka investeringarna i förnybar energi. 

 
AP7:s arbete för att uppnå  
målen i Parisavtalet 
AP7:s klimatarbete syftar till att minska utsläppen 
från den reala ekonomin genom att arbeta med våra 
underliggande portföljbolag. Baserat på informationen 
i vår scenarioanalys för vi dialog och ställer krav på 
bolagen att verka för att Parisavtalet uppnås samt att 
de upprättar en handlingsplan för hur det ska genom -
föras. Genom att inkludera Parisavtalet i vår norm -
granskning är vi med i utvecklingen av var gränserna 

går för ett acceptabelt beteende i klimatfrågan. Vi för 
dialog med företag i vår portfölj som vi identifierat 
som särskilt viktiga för en omställning, exempelvis 
inom energisektorn och gruvindustrin. Vi har ett antal 
pågående påverkansprojekt som fokuserar på olika 
aspekter av företags klimatpåverkan. Klimat fort -
sätter också att vara en av våra fokusfrågor på  
bolagsstämmor där vi oftast röstar för klimatförslag 
och även lägger egna aktieägarmotioner i särskilt  
angelägna frågor. Sedan 2016 är Parisavtalet en av 
de normer vi utgår från i vår svartlistningsanalys. 
Bland annat har bolag svartlistats då de agerar i strid 
med Parisavtalet genom att utvinna olja på Arktis  
eller motarbetar klimatlagstiftning. 

För närvarande finns det ingen forskning som  
tyder på att en omfördelning av investeringar från 
energibolag i portföljen skulle bidra till att minska de 
fysiska globala koldioxidutsläppen. Vi tror därför att 
vi åstadkommer den största effekten genom aktiv 
ägarstyrning. Ett exempel är företags klimatlobby-
ing, där motioner som vi lagt i samarbete med andra 
investerare har lett till att företag granskar sitt med-
lemskap i branschorganisationer som utövar lobby-
ing mot förankringen av Parisavtalet i lagstiftningen. 

Genom att AP7 i sin aktiva förvaltning utnyttjar 
möjligheten att finansiera verksamheter som erbjuder 
lösningar på klimatproblem har vi även ökat expone-
ringen mot verksamheter som antas gynnas av en 
omställning. AP7 har så kallade ”gröna mandat” i för-
valtningen av samtliga tillgångsslag (aktier, räntor 
och onoterade aktier). AP7:s investering i gröna obli-
gationer ökade under 2019 med 40 procent till över 
2,5 miljarder kronor. Cirka 10 procent av vårt onote-
rade kapital utgörs av Clean Tech (miljöteknik), vilket 
motsvarar 1,2 miljarder kronor. 
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AP7:s
portfölj

Index Tvågradersmålet
scenario 2030

Tvågradersmålet
scenario 2050

0

20

40

60

80

100
%

Energiproduktionsexponering
(AP7:s portfölj, index och tvågradersmålet)

Fossila bränslen Kärnkraft Förnyelsebart Övrigt

Energiproduktion i AP7:s 
portfölj, index och scenario 
för att uppnå tvågraders -
målet. Fossila bränslen som 
energikälla måste minska 
dramatiskt för att uppnå 
tvågradersmålet 2030 och 
2050. Då AP7 är en universell 
ägare är detta scenario  
samstämmigt även med den 
globala energiförbrukningen. 

Källa: ISS ESG. Scenario  
baserad på data från IEA.  
Index på MSCI ACWI.



26

AP7 Hållbarhetsredovisning 2019G
R

I-ko
m

p
le

m
e

n
t

Om redovisningen  
GRI-redovisningen avser perioden 1 januari–31 decem-
ber 2019 och omfattar hela myndighetens verksamhet. 
AP7 avger hållbarhetsredovisning årligen och den 
senaste redovisningen publicerades på www.ap7.se 
den 15 maj 2019. Inga väsentliga förändringar i myn-
dighetens uppdrag eller dess värdekedja som för -
anleder justeringar i denna redovisning har skett  
sedan dess. Redovisningen är upprättad i enlighet 
med GRI Standards: nivå Core och har ej omfattats  
av extern granskning. AP7 har även tagit intryck av 
rekommendationerna från Task Force on Climate- 
related Financial Disclosures (TCFD) om redovisning 
av klimatrelaterade risker men redovisar i dagsläget 
inte helt enligt ramverket. 

Ett GRI-index finns på sidorna 30–31 i hållbarhets-
redovisningen.  

Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen är  
Jo han Florén, Chef kommunikation och ägarstyrning, 
08-412 26 64. Hållbarhetsrapporten för 2019 är upp-
rättad i enlighet med Sjunde AP-fondens principer 
för hållbarhetsrapportering som motsvarar de som 
framgår av årsredovisningslagen.  

Redovisningens innehåll 
Redovisningens innehåll baseras på en väsentlighets-
analys från 2014 som uppdaterades 2017. Med utgångs -
punkt från tidigare analyser och intervjuer, kompletterat 
med omvärldsbevakning avseende trender, drivkrafter 
och utmaningar, genomförde en intern arbetsgrupp 
under 2017 en preliminär kalibrering av relevanta  
hållbarhetsämnen.  

Initialt identifierades AP7:s nyckelintressenter,  
dvs. de grupper som har störst intresse av AP7:s 
verksamhet och för vilka det ömsesidiga inflytandet 
är betydande. Intressentanalysen gav vid handen att 
nyckelintressenterna utgörs av:  

  Huvudmän  
  Kärnleverantörer  
  Medarbetare  
  Pensionsmyndigheten  
  Sparare  

Därefter genomfördes en prioritering där nyckel -
intressenternas förmodade uppfattning om utvalda 
hållbarhetämnen ställdes mot ämnets ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga påverkan. Prioriteringen 
resulterade i följande urval av relevanta  
hållbarhetsfrågor.  

  Ekonomiskt resultat  
  AP7:s uppdrag och förtroende  
  Produktportfölj: impactinvesteringar  
  Folkbildning om pensioner  
  Aktivt ägande  
  Transparens   
  Anti-korruption  
  Efterlevnad av lagar, förordningar och riktlinjer  

Representanter för nyckelintressenterna (exkl. intres-
sentgruppen Sparare) gav i djupintervjuer sin syn på 
urvalet av hållbarhetsfrågor och på AP7:s hållbarhets -
arbete. Intressenterna fick möjlighet att förbereda 
sig på frågeställningarna genom att i förväg ta del av 
ett frågeformulär. Åsikter från den anonyma intressent -

gruppen Sparare inhämtades genom att ta intryck av 
inkomna frågor och synpunkter till AP7 under 2017. 
Sammanfattningsvis bekräftade intressenterna urvalet 
av hållbarhetsfrågor och deras synpunkter fördjupade 
och breddade väsentlighetsanalysen. I ett avslutande 
arbetsmöte, i vilket förutom arbetsgruppen även bola -
gets vd, samt chefen för kommunikation och ägar -
styrning deltog, fastställdes de prioriterade hållbarhets -
frågorna enligt ovan. Nyckelintressenterna komplet-
terades med intressentgruppen Samarbetspartner. 

 

Vad säger intressenterna?  
Tabellen på nästa sida beskriver AP7:s nyckelintres-
senter, formerna för AP7:s dialog med respektive  
intressentgrupp samt de frågeställningar som är i fokus.  

AP7 samverkar och har regelbundna kontakter 
även med andra intressentgrupper, vilka relativt  
nyckelintressenterna har lägre grad av intresse och 
inflytande över AP7 och myndighetens hållbarhets-
arbete och -redovisning:   

  Forskare, som AP7 kan samverka med för att  
generera kunskap om ansvarsfulla investeringar 
och finansmarknader. 

 
  Finansinspektionen, som har tillsynsansvar  

över AP7:s verksamhet och till vilka AP7 årligen 
rapporterar. 

 
  Frivilligorganisationer, som uttrycker intresse  

för specifika sakfrågor och för hur AP7 allmänt  
arbetar med ansvarsfulla investeringar. 

 
  Branschkollegor, som tillsammans med AP7 driver 

utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar. 
 

Verksamhetsstyrning  
Som en del av verksamhetsplanen fastställer AP7:s 
styrelse varje år en ägarpolicy. Den anger hur AP7 
ska utöva den ägarfunktion som följer av aktieinne-
haven i AP7 Aktiefond. Ägaransvaret bygger på tre 
huvudområden: styrning för miljö- och etisk hänsyn, 
samt bolagsstyrning (ESG). AP7 utvecklar löpande 
processerna inom ägarstyrningsområdet med rikt -
linjerna och styrdokument för ägarstyrningsprocessen.  

Riktlinjerna för ägarstyrning beskriver hur AP7 
som aktieägare, inom ramen för uppdraget, påverkar 
bolagen att ta ansvar för hållbarhet, etik och god  
bolagsstyrning. Riktlinjerna för ägarstyrning konkre-
tiseras i ett antal vd-instruktioner för röstning,  
offentlig svartlistning, grupptalan och fördjupnings-
teman. Styrelsen har ålagt vd att ta fram en klimat-
strategi vilket gjordes under det tematiska klimat -
arbetet 2015–2017.  

Chefen för kommunikation och ägarstyrning har 
det övergripande ansvaret för AP7:s arbete med  
ansvarsfulla investeringar.  

En ESG-kommitté bestående av representanter för 
ägarstyrning, administration och förvaltningsorgani-
sationen bereder vissa ESG-ärenden för beslut i led-
ningsgruppen. ESG-kommittén är också ett samver-
kansorgan för ESG-frågor och syftar till att främja 
samordning och integrering av ESG inom AP7:s olika 
avdelningar. Kommittén sammanträder en gång per 
kvartal eller vid behov. Vilka bolag som ska svartlistas 
beslutas av styrelsens arbetsutskott som också kan 
involveras i andra frågor av särskild betydelse. 

Samtliga medarbetare är ålagda att följa AP7:s 
etiska riktlinjer, som lägger stor vikt vid de anställdas 

https://www.ap7.se
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uppträdande och reglerar vad som gäller i fråga om  
exempelvis representation och gåvor, upphandlingar, 
bisysslor och eventuella intressekonflikter. Riktlinjerna 
syftar till att undvika att medarbetarna eller deras 
närstående får fördelar i kraft av anknytningen till 
AP7, eller hamnar i en konflikt mellan fondens och 
egna privata intressen. Samtliga medarbetare  
bekräftar årligen att de tagit del av fondens etiska 
riktlinjer. Under 2018 genomfördes en utbildning för 
samtliga medarbetare kring korruption. AP7:s affärs-
partner har informerats om de etiska riktlinjerna  
genom att AP7:s etiska policy omnämns i förvalt-
ningsavtalen och finns tillgänglig på hemsidan. 

Genom AP7:s styrelseantagna ägarpolicy (Rikt -
linjer för ägarstyrning) åtar vi oss att följa FN:s Global 
Compacts principer, OECD:s riktlinjer för multinatio-
nella företag och OECD:s riktlinjer för bolagsstyrning.   

Medlemskap och frivilliga  
överenskommelser 
AP7 förhåller sig till följande medlemskap eller frivilliga 
riktlinjer som man har undertecknat:   

  UN Principles for Responsible  
Investments (UNPRI)  

  Carbon Disclosure Project (CDP)  
  International Corporate Governance  

Network (ICGN)  
  Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif)  
  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)  
  Institutional Investors Group on  

Climate Change (IIGCC)  
  Swedish Investors for Sustainable  

Development (SISD)  
  Global Investors for Sustainable  

Development (GISD)  
  Transition Pathway Initiative (TPI) 

AP7 som arbetsgivare  
AP7 är en statlig myndighet. Vid utgången av 2019 var 
antalet medarbetare 36, varav 17 kvinnor och 19 män. 
Samtliga är tillsvidareanställda och omfattas av kollek-
tivavtal BAO-JUSEK (SACO). Myndigheten är baserad 
på Vasagatan i Stockholm och har inga kontor ute  
i landet. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige 
även om placeringar görs i aktier över hela världen. 
Vd är Richard Gröttheim. Ledningsgruppen består av 
sju personer, varav tre kvinnor och fyra män. Under 
2019 har en person lämnat sin anställning och tre 
personer anställts. För AP7 är det viktigt att medar-
betarna trivs och att rätt kompetens finns inom myn-
digheten. Samtliga medarbetare har under året haft 
utvecklingssamtal med sin närmaste chef. 

 

Om AP7:s klimatrisker 
AP7 får enligt lag endast investera i aktier och ränte-
bärande papper. Merparten av spararnas pengar inve-
steras på den globala aktiemarknaden. Klimatföränd-
ringarna medför risker för finanssektorn som kan delas 
in i två huvudsakliga kategorier: fysiska risker och  
omställningsrisker. De fysiska riskerna är de risker som 
följer av ökad global medeltemperatur, stigande havs-
nivåer och mer frekvent extremväder. Omställnings -
riskerna är de som följer av övergången till ett koldioxid -
snålt samhälle där konsumtionsmönster förändras, 
nya produkter ersätter gamla, och klimatpolitiken 
skärps. Omställningsrisken är således en konsekvens 
av samhällets åtgärder för att hantera de fysiska  
klimatriskerna. 

Omställningsrisken räknas som en finansiell risk då 
värdet på vissa företag kommer att minska när åtgär-
der vidtas för att bland annat fasa ut fossila bränslen 
ur ekonomin. Investerare kan hantera omställnings -
risker genom att minska exponeringen mot verksam-
heter som riskerar att påverkas negativt av omställ-
ningen och öka exponeringen mot verksamheter som 
förväntas gynnas av den. För att anpassningarna ska 
ge ett finansiellt mervärde krävs dock att investeraren 
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Intressentgrupp Beskrivning Form för dialog Frågeställningar

Huvudmän Riksdagens pensionsgrupp, som via lagen 
om AP-fonder ger AP7 sitt förvaltnings -
uppdrag. 

Löpande dialog AP7:s uppdrag och förtroende 
Ekonomiskt resultat

Finansdepartementet, som ansvarar för 
kontroll och upp följning av AP7:s  
verksamhet.

Löpande dialog och årliga  
utvärderingar

AP7:s uppdrag och förtroende 
Lagefterlevnad 
Ekonomiskt resultat 

Kärnleverantörer Externa förvaltare, som gör placeringar  
för AP7:s räkning eller som på annat sätt 
utför tjänster åt AP7. 

Löpande dialog och årliga  
utvärderingar

AP7:s uppdrag och förtroende 
Aktivt ägande 
Impactinvesteringar 
Transparens

Medarbetare 36 anställda, som tillsammans  
utför AP7:s uppdrag. 

Medarbetarsamtal och  
-undersökningar

AP7:s uppdrag och förtroende

Pensionsmyndigheten Myndighet som samverkar med AP7  
genom att kanalisera kapital in i fonderna  
och hantera pensionsutbetalningar. 

Löpande dialog AP7:s uppdrag och förtroende 
Folkbildning 
Ekonomiskt resultat

Samarbetspartner, 
ex. Sida

Aktörer som bidrar till AP7:s kompetens -
utveckling och i AP7:s fördjupningsarbeten.

Inom ramen för pågående  
samarbeten

AP7:s uppdrag och förtroende 
Aktivt ägande 
Impactinvesteringar

Sparare 4,2 miljoner svenskar vars pensionskapital 
förvaltas av AP7.

Löpande kontakt med individu ella  
sparare som ställer frågor, men även  
årliga undersökningar för att ta reda på  
hur svenska folket ställer sig i olika  
pensionsrelaterade frågor.

Ekonomiskt resultat 
Aktivt ägande 
Folkbildning 
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har bättre förutsättningar än övriga marknaden att 
värdera och agera på omställningsriskerna.  

Eftersom AP7 investerar i ett så stort antal företag 
spridda över alla branscher och regioner, är de fysiska 
risker och omställningsrisker som är kopplade till vårt 
innehav i stort sett desamma som de som finns sam-
lade i hela den globala ekonomin. 

 
Fysiska risker  
Den största risken för att AP7 misslyckas med det 
långsiktiga uppdraget att skapa god avkastning och 
ge våra sparare goda pensioner, är risken att världen 
inte lyckas uppnå tvågradersmålet. Detta eftersom 
det skulle innebära att de fysiska effekterna av 
klimat förändringarna skadar den globala tillväxten 
och ekonomin.  

De ekonomiska värden som riskerar att gå om intet 
vid en misslyckad hantering av klimatriskerna är  
astronomiska. Uppskattningar har räknats i hundra-
tusentals miljarder kronor. Eftersom AP7 investerar  
i det värde som skapas av hela den globala ekonomin 
är våra portföljers utveckling beroende av att den 
globala marknaden långsiktigt utvecklas hållbart.  

Forskningen har svårt att påvisa några effekter  
på företagens underliggande klimatpåverkan av att 
investerare avyttrar företag ur sina aktieportföljer.  
I och med att transaktioner sker på en andrahands-
marknad, påverkar inte transaktionen i normala fall 
det underliggande företagets kapitalflöde. I normal-
fallet krävs det att investeraren aktivt kommunicerar 
om sin transaktion för att ens ge en signal till före -
taget. Aktier kan säljas och köpas många gånger 
utan att någon ägare utnyttjat sitt inflytande för att 
försöka minska klimatpåverkan från de underlig-
gande verksamheterna. 

AP7:s främsta bidrag för att hantera de verkliga 
klimatriskerna är att vara en engagerad ägare. Det är 
genom att aktivt påverka företagen, verksamheter 
och hela marknaden vi investerar i som vi kan ge ett 
bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser till 
atmosfären och hantera klimatriskerna.  

Som universell, långsiktig ägare och statlig pen-
sionsfond har AP7 bättre möjligheter än många andra 
investerare att arbeta med normer och metod -
utveckling för hela marknaden. Genom vår ägarstyr-
ning och metodutveckling driver AP7 i samtliga 
ägarstyrningsprocesser aktivt på för en implemente-
ring av Parisavtalet, som konkretiserar FN:s klimat-
konvention. För att nå framgång förutsätter det att  
vi samverkar med andra investerare och samhälls -
aktörer och använder alla ägarstyrningsverktyg vi 
har tillgängliga. 

Vårt ägarstyrningsarbete sker i flera former. Sedan 
flera år tillbaka bedriver vi ett fokusarbete om effek-
terna av företags klimatlobbying, där vi driver frågan 
om företags redovisningsansvar av sitt politiska på-
verkansarbete. Vi förväntar oss att de företag vi inve-
sterar i inte motverkar Parisavtalets implementering. 
Under 2017 svartlistade vi för första gången företag 
som agerar i strid med Parisavtalet. Genom att inklu-
dera Parisavtalet i vår normgranskning är vi med och 
tolkar var gränserna går för ett acceptabelt beteende 
i klimatfrågan. Vi för direkt dialog med ett antal före-
tag i vår portfölj som vi identifierat som särskilt viktiga 
för en omställning. Vi har ett antal pågående påver-
kansprojekt som fokuserar på olika aspekter av före-
tags klimatavtryck. Klimat fortsätter också att vara 
en av våra fokusfrågor på bolagsstämmor där vi  

oftast röstar för klimatförslag och även lägger egna 
aktieägarmotioner i särskilt angelägna frågor.  

Vid sidan av att påverka genom ägande, kan AP7 
bidra till finansiering av klimatlösningar. Den system-
förändring vi står inför kräver innovationer och  
investeringar inom alla sektorer. Vi tror att vårt  
investerade kapital kan göra nytta för klimatet genom 
att finansiera klimatinnovationer och lösningar ny 
koldioxidsnål ekonomi. På så sätt kan AP7 bidra  
till att driva på en omställning av ekonomin, både  
i vår roll som aktiv ägare och genom våra riktade  
investeringar. 
  
Omställningsrisker 
Under utfasningsprocessen av fossila bränslen ur 
ekonomin, och omställningen till ett mer klimatsmart 
samhälle, kommer vissa företag i AP7:s globala port-
följ att missgynnas och andra företag att gynnas.  
Eftersom AP7 investerar i ett stort antal företag i ett 
stort antal olika branscher och länder minskar våra 
sparares exponering mot varje enskilt företags risker. 

Genom att AP7:s svartlistningsprocess utesluter 
ett antal bolag som agerar i strid med Parisavtalet, 
kan det antas att vår exponering mot företag som 
missgynnas av omställningen är mindre än den  
exponering vårt jämförelseindex har.  

AP7 utnyttjar i sin aktiva förvaltning möjligheten 
att finansiera verksamheter som erbjuder lösningar 
på klimatproblem och har därmed ökat expone-
ringen mot verksamheter som antas gynnas av en 
omställning. AP7 har investerat i så kallade ”gröna 
mandat” i samtliga tillgångsslag (räntor, noterade 
och onoterade aktier). AP7:s investering i gröna  
obligationer ökade med 40 procent under 2019 till 
2,5 miljarder kronor. Ungefär 10 procent av vårt  
onoterade kapital utgörs av Clean tech (miljöteknik), 
vilket motsvarar 1,2 miljarder kronor. 
 
Klimattema och klimatlobbying 
Under treårsperioden 2015–2017 genomförde AP7 
ett fördjupat temaarbete i klimatfrågan. Syftet med 
klimattemat var att utreda hur AP7 genom sina  
investeringar, sitt ägararbete och sin roll i samhället 
på ett meningsfullt och resurseffektivt sätt skulle 
kunna göra skillnad för klimatförändringarna. 

Klimattemat har resulterat i att vi under 2017 inte-
grerade klimatrisker i samtliga AP7:s ägarstyrnings-
processer och under 2018 i samtliga tillgångsslag. 
Parisavtalet har implementerats i våra ägarstyrnings-
processer genom att agerande i strid med avtalet  
ingår i vår halvårsvisa svartlistning. Vi har initierat 
dialogprojekt riktade mot fossilbolag och inom AP7:s 
lobbyingtema driver vi att företag måste ta ansvar 
för sitt politiska engagemang i klimatfrågan. 

 

AP7 mäter koldioxidavtrycket 
Under 2019 mätte AP7 för sjätte året i rad det samlade 
koldioxidavtrycket för AP7:s aktiefond. Koldioxidav-
trycket ger en uppfattning om hur stora de direkta ut-
släppen är från de underliggande företagen i AP7:s ak-
tiefond, men det finns begränsningar i informationens 
användbarhet, se faktaruta på nästa sida. 

AP7 stödjer en metodutveckling på marknaden och 
driver själv ett utvecklingsarbete med förvaltare för att 
mäta och följa upp klimatpåverkan av investeringar. 
Aktiefonden förvaltade 617 miljarder kronor per sista 
december 2019 och utgjorde 92 procent av AP7:s  
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totala förvaltade kapital. Två procent av aktiefonden 
utgörs av onoterat privat kapital som ej ingår i mät-
ningen. AP7:s koldioxidavtryck har beräknats på inve -
steringarna i noterade aktier vilket utgör 88 procent av 
AP7:s totalt förvaltade kapital.  

Analysen gjordes av Your SRI/Southpole och  
omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt 
GHG Protocol. Beräkningar har gjorts utifrån 59 procent 
rapporterade och 41 procent uppskattade utsläpps-
data från företagen i portföljen. Den sektor som  
bidrog mest till AP7:s koldioxidavtryck var kraftför-
sörjning, vilken stod för 35 procent av avtrycket. 
Materialindustrin utgjorde 31 procent, medan energi-
sektorn stod för 13 procent. 

  
1.  Det absoluta koldioxidavtrycket för AP7 Aktiefond, 

motsvarande ägd andel av bolagens sammanlagda 
utsläpp mätt i ton CO2e var 8 miljoner. Det är i linje 
med vårt jämförelseindex MSCI ACWI, vars totala 
koldioxidavtryck vid samma tidpunkt var 9 miljoner 
ton CO2e.  

 
2.  Koldioxidintensiteten, där absolut koldioxidavtryck 

relateras till ägarandel av bolagens marknadsvärde 
för AP7 Aktiefond, var 14 ton CO2e per miljon kronor. 
MSCI ACWI vid samma tidpunkt: 15 ton CO2e per 
miljon kronor.  

 
3.  Koldioxidintensiteten, där absolut koldioxid -

avtryck relateras till ägarandel av bolagens  
omsättning var 21 ton CO2e per miljon kronor, 
MSCI ACWI: 22 ton CO2e per miljon kronor. 

 
4. Koldioxidintensitet, viktat medeltal, där bolagens 

koldioxidsintensitet i förhållande till omsättning 
multipliceras med bolagets andel av portföljen  
baserat på marknadsvärde var 38 ton CO2e per  
miljon kronor. MSCI ACWI vid samma tidpunkt var 
39 ton CO2e per miljon kronor. 
 

Sedan 2015 har AP7 och buffertfonderna AP1–AP4 
samt AP6 en samverkansgrupp med representanter 
från varje AP-fond som verkar för att samordna fon-
dernas redovisning av koldioxidavtryck. Gruppens 
förslag till standardisering har anammats både  
i Sverige och internationellt. Olika dataleverantörers 
tjänster kring koldioxidindikatorer för olika tillgångs-
slag har utvärderats och en fortsatt utveckling pågår 
inom detta område. AP-fonderna har därför valt att 
avvakta med samordningen kring fler tillgångsslag. 
Eftersom AP7:s förvaltade kapital till så stor del  
utgörs av noterade aktier, redovisar vi ändå per sista 
december 2019 klimatavtrycket för cirka 90 procent 
av våra investeringar. 

I ramverket som Task Force on Climate-related  
Financial Disclosures (TCFD) tagit fram rekommen-
deras investerare att rapportera koldioxidavtryck 
med indikatorn koldioxidintensitet, viktat medeltal.  
I detta mått beräknas koldioxidavtrycket genom att 
multiplicera bolagens andel i portföljen (baserat på 
marknadsvärde) med bolagets koldioxidintensitet  
i förhållande till omsättning och sedan addera dessa. 
I detta mått har alltså ägarandel ingen betydelse. För 
att vara i linje med TCFD:s rekommendationer beslu-
tade AP-fonderna under 2017 att även inkludera 
denna indikator (nr 4 ovan) i rapporteringen. 

AP7 och de andra AP-fonderna är positiva till att 
mäta och redovisa investeringars klimatutsläpp, som 

en del i ett bredare klimatarbete. Utöver redovisning 
av koldioxidavtryck, vill vi bidra till utvecklingen av 
ytterligare mått som kan stödja investerare och bolag 
att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter.  

Faktarutan nedan visar hur koldioxidavtryck ger 
viktig kunskap till investerare, men att det också 
finns begränsningar. 

 
Koldioxidavtryckets fördelar 
 
Ge underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade 
finansiella risker såsom ett pris på koldioxid.   
Kan utgöra en grund för bolagspåverkan såsom 
krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, af-
färsstrategier och transparens.   
Förbättrar AP-fondernas transparens och påverkar 
näringslivet till ökad transparens och datakvalitet.  
  
Koldioxidavtryckets begränsningar 
 
Mäter inte investeringarnas totala klimatpåverkan 
eftersom:  
– Endast vissa utsläpp inkluderas  
– Utsläppsdata från bolag inte är fullständig  
– Endast vissa tillgångsslag mäts  
– Besparingar av utsläpp genom produkter och 

tjänster inte räknas in  
– Information om fossila reserver inte ingår.  
 
Mäter inte en portföljs totala klimatrisker, såsom fy-
siska risker vid extremväder, översvämning och 
torka eller konsekvenser av ökad lagstiftning kring 
energieffektivisering. Koldioxidavtryck är inte hel-
ler ett mått på en portföljs totala klimatmöjligheter 
eller hur väl en portfölj är positionerad mot en över-
gång till ett koldioxidsnålt samhälle.  
 
Mäter inte vad som krävs för att uppnå tvågraders-
målet och ger ingen vägledning om hur investerare 
kan bidra till att uppnå det. Ett ensidigt fokus på 
enskilda portföljers minskade koldioxidavtryck ris-
kerar därför att rikta uppmärksamhet från faktiska 
utsläppsminskningar och hur investerare kan möj-
liggöra lösningar för en koldioxidsnål ekonomi. 
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GRI Standard                                                                            Kommentar                             Sidhänvisning  
                   
Organisationsprofil                                                                           

102-1          Organisationens namn                                                   Sjunde AP-fonden (AP7) 
102-2         Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster                                                                             4–5 
102-3         Huvudkontorets lokalisering                                          Stockholm 
102-4         Länder där organisationen har verksamhet                  Sverige 
102-5         Ägarstruktur och bolagsform                                                                                                             A 
102-6         Marknadsnärvaro                                                                                                                             4–5 
102-7         Organisationens storlek                                                                                                                      A 
102-8         Information om anställda                                                                                                                  27  
102-9         Leverantörskedja                                                            AP7 har ett mindre antal  
                                                                                                          leveran  törer, av främst förvaltnings- 
                                                                                                          och analystjänster. Leverantörerna 
                                                                                                          kommer huvudsakligen från 
                                                                                                          Storbritannien och USA. Riskerna 
                                                                                                          i leverantörsledet bedöms därmed  
                                                                                                          vara låga.   
102-10        Större förändringar i organisationen och dess värdekedja                                                                      26                                                                                                                                                                                         
102-11         Försiktighetsprincipens tillämpning                              AP7 bedriver ingen tillverkande  
                                                                                                          verksamhet, men beaktar  
                                                                                                          försiktighetsprincipen genom  
                                                                                                          att indirekt integrera den som  
                                                                                                          en del av sin kravställning.  
102-12        Externa stadgar, principer och initiativ                                                                                              27 
102-13        Medlemskap i organisationer                                                                                                             27 

 
Strategi och analys                                                                            

102-14        Uttalande från ledande befattningshavare                                                                                         3 

 
Etik och integritet                                                                             

102-16        Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policy                                      4, 26–27 

 
Styrning     

102-18        Styrningsstruktur                                                                                                        26–27, ÅR 27–28 

 
Intressentrelationer                                                                          

102-40      Intressentgrupper                                                                                                                              26 
102-41        Andel anställda som omfattas av kollektivavtal                                                                                27 
102-42       Identifiering och urval av intressenter                                                                                         26–27 
102-43       Metoder för samarbete med intressenter                                                                                          27 
102-44       Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter                                                               27 

 
Redovisningsmetodik                                                                       

102-45       Enheter som inkluderas i redovisningen                                                                                           26 
102-46       Process för att fastställa redovisningens innehåll och avgränsningar                                              26 
102-47       Frågor som indentifierats som väsentliga                                                                                         26  
102-48       Förklaringar till korrigeringar från                                     Inga korrigeringar från tidigare 
                   tidigare redovisningar                                                        redovisningar har skett 2019.  
102-49       Väsentliga förändringar jämfört med tidigare redovisningar                                                           26  
102-50       Redovisningsperiod                                                                                                                           26 
102-51        Datum för senaste redovisning                                                                                                          26 
102-52       Redovisningscykel                                                                                                                             26 
102-53       Kontaktperson för rapporten                                                                                                            26 
102-54       Uttalande om redovisningens överensstämmelse med GRI Standards                                            26 
102-55       GRI-index                                                                                                                                      30–31 
102-56       Extern granskning                                                                                                                              26 
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GRI Standard                                                                            Relevanta                                Sidhänvisning 
                                                                                                          hållbarhetsämnen 
EKONOMI                                                                                           
GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016                                                    
103-1/2/3   Frågans väsentlighet och avgränsningar, hållbarhetsstyrning och uppföljning                         24–29                                                                                                            
201-2         Ekonomisk påverkan av klimatförändringarna              Produktportfölj: impact - 
                                                                                                          investeringar, Aktivt ägande    24–25, 27–29 
GRI 205: Anti-korruption 2016  
103-1/2/3   Frågans väsentlighet och avgränsningar, hållbarhetsstyrning och uppföljning                         26–27  
205-2        Kommunikation och utbildning kring policies och         
                  arbetssätt rörande anti-korruption                                Anti-korruption, Transparens               26–27  
205-3        Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder    Inga rapporterade fall av 
                                                                                                          korruption under 2019. 

 
SOCIALT                                                                                             

GRI 414 inkl. GRI 308: Leverantörsutvärderingar 2016                    
103-1/2/3    Frågans väsentlighet och avgränsningar, hållbarhetsstyrning och uppföljning                                    26–27, 32   
308-1, 414-1 Andel nya leverantörer som utvärderats enligt 
                  kriterier för socioekonomisk eller miljöpåverkan          Aktivt ägande                                             32 
 
GRI FS: Produktportföljen 
FS6            Produktportföljens fördelning per region, storlek  
                  och sektor                                                                       Transparens                                          ap7.se  
FS8            Ekonomiskt värde av produkter och tjänster  
                  med särskilda miljömässiga syften                                Produktportfölj: impactinvesteringar       28–29 
 
GRI FS: Aktivt ägande 
FS10          Andel och antal bolag i portföljen som den 
                  redovisande organisationen har interagerat med 
                  avseende miljö-/sociala frågor                                      Aktivt ägande                                        10–12  
FS11           Andel av förvaltat kapital som omfattas av positiv 
                  eller negativ miljömässig eller social screening            Aktivt ägande                                             32 
 
GRI FS: Granskning 
DMA          Omfattning och frekvens av revisioner för att  
                  utvärdera implementering av miljö-/sociala 
                  policyer och riskbedömningar                                       Aktivt ägande, Transparens, Efter-                
                                                                                                          levnad lagar, förordningar, riktlinjer           32 
GRI FS: Samhälle 
FS14          Initiativ för att förbättra tillgängligheten till 
                  finansiella tjänster för missgynnade 
                  grupper i samhället                                                        Uppdrag & förtroende, Folkbildning       22–23

Sidhänvisning till redovisning enligt TCFD:s rekommendationer 
 
       Styrning                         Strategi                                Riskhantering                    Mål och nyckeltal 

a)    26–28                                24–25, 27–28                           24–25, 27–28                        28–29 
b)    26                                      24–25, 27–28                           24–25, 27–28                        * 
c)     -                                         24–25, 27–28                           24–25, 27–28                        *

*AP7 gör inga beräkningar av kontorsverksamhetens klimatpåverkan från Scope 1- och Scope 2-aktiviteter,  
eftersom denna påverkan bedöms vara marginell relativt klimatpåverkan från investeringar.
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Hur arbetar AP7 med  
hållbarhet? Och andra  
vanliga frågor.

Med 4 miljoner sparare är det ett 
antal frågor kring vår ägarstyrning 
som är återkommande. Nedan har 
vi besvarat några av dessa.  

 
Vilket huvudsyfte har ni med ert hållbar-
hetsarbete? Vårt huvudlöfte till spararna är att 
skapa bra avkastning och att använda vår ägarmakt 
för att bidra till en hållbar utveckling. Vi utgår från de 
internationella konventioner som Sverige har under-
tecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter,  
arbetsrätt och antikorruption. På så sätt ligger det 
väl i linje med rättsuppfattningen hos den breda be-
folkningsgrupp som spararna utgör utan att ta hänsyn 
till sociala, religiösa och ekonomiska särintressen. 

 
AP7 är en universell ägare, vad innebär det 
för er ägarstyrning? Eftersom hållbarhetsutma-
ningarna är globala ser vi det som en stor fördel att 
kunna påverka brett i globala systemfrågor. Vi har 
därför bland annat valt att vara en aktiv ägare och 
rösta på bolagsstämmorna i alla över 3000 bolag vi 
är ägare i. Som universell ägare vill i första hand på-
verka normer och standarder för företagsansvar som 
bidrar till en mer hållbar marknad i stort. 

Med det långsiktiga och breda globala ägandet 
kan vi i vår ägarstyrning jobba med frågor som är vik-
tiga för hela branscher över flera generationer och 
inte bara för enskilda bolag. Det innebär att vi också 
kan samarbeta med andra universella ägare för att 
främja att företagen tar ansvar för konsekvenserna 
av sin verksamhet och effekterna på omvärlden.  
 
Vad är AP7:s strategi för ansvarsfulla inve-
steringar? AP7: s strategi för ansvarsfulla investe-
ringar utgår från de två huvudsakliga sätt som vi kan 
bidra till en hållbar utveckling; att vara en aktiv ägare 
och att investera i hållbarhetslösningar.  

Som ägare är vårt främsta verktyg att rösta på  
bolagsstämmorna i alla de bolag vi äger. Genom att 
samarbeta med andra kapitalägare som delar våra 
värderingar har vi även möjlighet att få större genom -
slag. Genom att agera norm-, incident- och tema -
baserat kan vi uppnå bred och djup påverkan i vår 
ägarstyrning när vi kombinerar verktygen röstning, 
dialog, juridiska processer och svartlistning.  

Det andra sättet som AP7 kan bidra till en hållbar 
utveckling är att investera i verksamheter inriktade 
på hållbarhetslösningar. AP7 har investeringar  
i gröna obligationer, onoterade miljöteknikbolag och 
gröna investeringsmandat i börsnoterade bolag. 
 
AP7 har innehav i vissa branscher såsom 
fossilbolag där vissa andra exkluderat sek-
torn, hur resonerar ni kring det? Vi är över -
tygade om att som hållbar investerare har man störst 
möjlighet att på verka dessa bolag genom att äga  
aktierna och på verka i sin ägarroll. Det finns mycket 
investeringsvilligt kapital i världen så risken är stor 
att om de inte har ägare som värdesätter hållbarhet 
kommer bolagen att ta mindre ansvar. 
 
Hur arbetar AP7 med extern förvaltning? 
Med intern förvaltning menas att placeringsbesluten 
fattas och verkställs av egna anställda förvaltare. 
Med extern förvaltning menas att placeringarna görs 
av särskilt anlitade utomstående kapitalförvaltare, 

ofta större specialiserade firmor. AP7 använder sig  
av extern förvaltning för majoriteten av vårt för -
valtade kapital. I avtalen med våra leverantörer av  
externförvaltning kräver vi att de uppfyller AP7:s 
krav på hållbarhet som till exempel förbjuder investe-
ringar i bolag som AP7 har svartlistat. Vi för en konti-
nuerlig dialog med våra externa förvaltare och gör 
årliga utvärderingar av samtliga våra externa förval-
tare inklusive eventuella nya förvaltare. AP7 har valt 
att inte överlåta ägarstyrningen av de bolag vi äger 
på de externa förvaltarna utan AP7 sköter själv röst-
ning på bolagsstämmor, bolagsdialoger, screening 
och svartlistning av bolag samt juridiska processer.  
 
Vilka lagkrav påverkar AP7:s arbete med 
ansvarsfulla investeringar? AP7 lyder under 
EU:s så kallade UCITS-direktiv vilket begränsar vilka 
tillgångsslag vi kan investera i. AP7 kan därför inte  
investera direkt i fastigheter, skog, infrastrukturprojekt 
eller andra alternativa investeringar, utan investerar 
enbart i aktier och räntebärande papper. Enligt lagen 
om AP-fonder ska AP7:s kapitalförvaltning ske ute-
slutande i spararnas intresse. Näringspolitisk eller  
annan politisk hänsyn ska inte tas. AP7 är till skillnad 
från andra AP-fonder förhindrad att rösta på bolags-
stämmor i svenska bolag. Hänsyn till miljö och etik 
ska tas i AP7:s förvaltning, utan att avkall görs på det 
övergripande målet om hög avkastning. Eftersom  
vi inte ser att det finns någon motsättning mellan  
avkastning och hållbarhetshänsyn, ger lagen oss 
goda möjligheter att bedriva en ansvarsfull kapital-
förvaltning.  
 
Hur stor andel av AP7:s förvaltade kapital 
omfattas av krav på ansvarsfull förvalt-
ning? Allt vårt kapital omfattas av krav på ansvars-
full kapitalförvaltning. AP7 investerar i tre tillgångs-
slag: noterade aktier, onoterade aktier och ränte -
bärande papper. Aktier utgör cirka 90 procent av  
kapitalet och onoterade aktier endast en bråkdel av 
andelen aktier. AP7 ställer krav på att våra förvaltare 
av onoterade bolag tar hållbarhetshänsyn i förvalt-
ningen, och vi har en särskild utvärderingsprocess för 
dem. AP7 har riktlinjer för våra ränteinvesteringar 
som förhindrar investeringar i obligationer utgivna 
av auktoritära regimer eller av svartlistade bolag. 
Idag investerar AP7 enbart i svenska bostads- och 
statsobligationer samt svenska gröna obligationer. 
Hela vår noterade aktieportfölj screenas två gånger 
om året för normkränkningar och aktier relaterade till 
kärnvapen. Svartlistningen gäller för alla våra till-
gångsslag och uppdateras två gånger om året.  
 
Var kan jag hitta mer information om AP7:s 
arbete med ansvarsfulla investeringar? 
 

  På AP7:s webbplats kan du läsa vår blogg och  
om vårt hållbarhetsarbete. Där finns också våra  
tidigare hållbarhetsredovisningar och årsredovis-
ningar, www.ap7.se 

 
  På Swesifs hemsida kan du ladda ner hållbarhets-
profiler över AP7:s räntefond och aktiefond 
www.hallbarhetsprofilen.se 

 
  AP7 rapporterar årligen till PRI. Du kan ladda ner 
vår rapport, AP7 RI Transparency Report, här: 
www.unpri.org/ap7/866.article

https://www.ap7.se
https://hallbarhetsprofilen.se/index.html
https://www.unpri.org/ap7/866.article
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Bolagsstämma En bolagsstämma eller års-
stämma är ett aktiebolags högsta beslutande organ. 
På en bolagsstämma får alla som äger aktier i bola-
get vara med och fatta beslut om bolaget. En bolags-
stämma utser styrelsen och beslutar om olika strate-
giska frågor. På en bolagsstämma kan en aktieägare 
framföra sina åsikter och ställa frågor till företagets 
ledning samt lägga egna aktieägarförslag (se Motion, 
aktieägarförslag). 
 
ESG Står för Environmental, Social, Governance. Ett 
samlingsbegrepp som refererar till att hänsyn tas till 
miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter 
och bolagsstyrningsfrågor i investeringar. 
 
Extern förvaltning Med extern förvaltning menas 
att placeringarna görs av särskilt anlitade utom -
stående kapitalförvaltare enligt AP7:s riktlinjer och 
kriterier. 
 
Fysiska klimatrisker Med fysisk klimatrisk menas 
de negativa konsekvenser för den globala ekonomin 
som klimatförändringarna medför i form av höjda 
havsnivåer, ökad genomsnittlig nederbörd och ökat 
inslag av extremväder. 
 
Hållbara investeringar Ett samlingsbegrepp för 
olika hållbarhetsstrategier som investerare använder 
med olika syften. 
 
Intern förvaltning Med intern förvaltning menas 
att placeringsbesluten fattas och verkställs av egna 
anställda förvaltare. 
 
Klimatrisker Med klimatrisk menas risken för det 
finansiella systemet kopplat till klimatförändringen. 
 
Motion, aktieägarförslag De allra flesta för -
slagen på bolagsstämmorna läggs av bolagens sty-
relse själva, men investerare kan även lämna in egna 
motioner för omröstning. En aktieägarmotion är ett 
skriftligt förslag på en åtgärd som aktieägaren vill att 
bolaget ska genomföra. Möjligheten att lägga egna 
aktie ägarförslag varierar stort mellan olika länder 
och regleras i nationell lagstiftning. I USA har det  
varit relativt enkelt för aktieägare att lägga motioner, 
medan det har varit svårare i många europeiska länder. 
AP7 har lagt aktieägarmotioner om klimatfrågor  
sedan bolagsstämmosäsongen 2016 i både USA och 
Europa tillsammans med andra aktieägare. 
 

Normscreening En metod som löpande bevakar 
bolags efterlevnad av internationella konventioner 
inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-
korruption. Bolag som rapporteras bryta mot interna-
tionella konventioner fångas upp och analyseras. 
 
Omställningsrisker Med omställningsrisk menas 
de negativa konsekvenser för den globala ekonomin 
som sker till följd av striktare lagar och regler inom 
klimatområdet i syfte att minska koldioxidutsläppen. 
 
Proxyröstning Proxyröstning betyder att en ägare 
röstar för sitt innehav i ett bolag, på distans via ett 
ombud med fullmakt, när ägaren av aktierna inte kan 
vara närvarande på bolagsstämman. AP7 har innehav 
i över 3000 bolag runt om i världen och röstning på 
bolagsstämmor sker genom proxyröstning. 
 
Svartlistning Svartlistning är ett sätt för AP7 att 
åstadkomma en påtryckningseffekt på bolag vars 
beteende vi vill förändra. AP7 offentliggör två gånger 
per år namnen på de bolag vi svartlistar, tillsammans 
med skälen för uteslutningen. Vi fortsätter föra dialog 
med företagen även efter svartlistningen och är tyd-
liga med vilka åtgärder vi behöver se för att häva 
svartlistningen och investera i företaget igen. På så 
sätt skiljer sig svartlistning från ren avyttring som 
inte syftar till beteendeförändring hos enskilda bolag. 
Syftet med svartlistningen är att skapa incitament  
till förändring. 
 
Universell ägare En universell ägare investerar 
långsiktigt i hela marknaden. Därför är systemiska 
problem som klimatförändringar särskilt angelägna 
för en universell ägare. Som universell ägare vill AP7  
i första hand påverka normer och standarder som  
bidrar till en mer hållbar marknad i stort. Utifrån 
dessa normer kan vi sedan engagera oss i de enskilda 
bolagen vi äger. 
 
Ägarstyrning Genom att äga aktier får en investe-
rare ett inflytande över bolaget. Det inflytandet  
använder AP7 genom att bedriva ett aktivt påver-
kansarbete gentemot bolagen. Vi arbetar idag med 
fyra olika påverkansmetoder som ofta samverkar: 
rösta på bolagsstämmor och lägga motioner,  
påverkansdialoger, offentlig svartlistning och juri-
diska processer.
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AECOM Involvering i kärnvapen.  AES CORP Kränkningar av mänskliga rättigheter och miljönormer i samband med ett dammbyggnads-
projekt i Panama.  AIRBUS SE Involvering i kärnvapen.  AURORA CANNABIS, INC Involvering i cannabis.  AVICHINA INDUSTRY & TECH-
NOLOGY Kränkningar av mänskliga rättigheter genom försäljning av vapen till Burma.  BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC Involve-
ring i kärnvapen.  BAE SYSTEMS PLC Involvering kärnvapen.  BARRICK GOLD CORP Kränkningar av miljönormer i samband med gruvdrift 
i Chile och Argentina.  BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD Kränkningar av miljönormer genom konstruktion av kolkraftverk i anslutning 
till världsarvsklassad nationalpark.  BHP GROUP PLC/LTD Kränkningar av miljönormer och mänskliga rättigheter i samband med en 
dammolycka i Brasilien.  BOEING CO Involvering i kärnvapen.  BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC, Involvering i kärnvapen.  BWX 
Technologies Involvering i kärnvapen.  CANOPY GROWTH CORP Involvering i cannabis.  CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO Involve-
ring i kärnvapen.  COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (CEMIG) Kränkning av mänskliga rättigheter i samband med damm-
byggnadsprojekt i Brasilien.  CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med ett dammbygg-
nadsprojekt i Brasilien.  CHINA RAILWAY GROUP LTD Kränkningar av arbetstagares rättigheter i Kina.  CINTAS CORP Kränkningar av  
arbetstagares rättigheter i USA.  DEUTSCHE TELEKOM AG Kränkningar av arbetstagares rättigheter i USA.  ELBIT SYSTEMS LTD Produk-
tion av klustervapen samt försäljning av krigsmateriel som används i kränkningar av mänskliga rättigheter i Israel.  ENBRIDGE INC Kränk-
ningar av mänskliga rättigheter i samband med konstruktion av oljeledning i USA.  ENTERGY CORP Agerar i strid med Parisavtalet genom 
att motverka klimatlagstiftning i USA.  EVERGY, INC Agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA.  EXXON 
MOBIL CORP Agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA.  FLUOR CORP Involvering i kärnvapen.  FORTIVE 
CORP Involvering i kärnvapen.  GAZPROM PJSC Agerar i strid med Parisavtalet genom utvinning av arktisk olja i Ryssland.  GENERAL 
DYNAMICS CORP Involvering i kärnvapen.  HANWHA CORP Involvering i klustervapen och personminor.  HITACHI ZOSEN CORP Involve-
ring i kärnvapen.  HONEYWELL INTERNATIONAL INC Involvering i kärnvapen.  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Involvering  
i kärnvapen.  INCITEC PIVOT LTD Kränkningar av mänskliga rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade Västsahara.  INDOFOOD 
SUKSES MAKMUR Kränkningar av arbetstagares rättigheter i Indonesien.  JACOBS ENGINEERING GROUP INC Involvering i kärnvapen.  
JBS SA Kränkningar av arbetstagares rättigheter i USA och Brasilien.  KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING Kränkningar 
av arbetstagares rättigheter i Sydkorea.  L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Involvering i kärnvapen.  LARSEN & TOUBRO LTD Involvering  
i kärnvapen.  LEIDOS HOLDINGS INC Involvering i kärnvapen.  LEONARDO SPA Involvering i kärnvapen.  LOCKHEED MARTIN CORP  
Involvering i kärnvapen, klustervapen och personminor.  LUKOIL PJSC Kränkningar av miljönormer i samband med oljeutvinning i Ryssland.  
MARATHON PETROLEUM CORP Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med konstruktion av oljeledning i USA.  NORTHROP 
GRUMMAN CORP Involvering i kärnvapen.  NUTRIEN Kränkningar av mänskliga rättigheter genom import av fosfat från det ockuperade 
Västsahara.  NTPC LTD Kränkningar av miljönormer genom konstruktion av kolkraftverk i anslutning till världsarvsklassad nationalpark.  
PEABODY ENERGY Agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA.  PHILLIPS 66 Kränkningar av mänskliga 
rättigheter i samband med konstruktion av oljeledning i USA.  POSCO Kränkningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet.  POSCO  
INTERNATIONAL CORP Kränkningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet.  RAYTHEON CO Involvering i kärnvapen.  RENAULT SA Kränk-
ningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet.  REPSOL SA Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med ett gasutvinningsprojekt  
i Peru.  ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Involvering i kärnvapen.  ROSNEFT OIL CO Kränkningar av miljönormer i samband med oljeutvin-
ning i Ryssland.  ROYAL DUTCH SHELL PLC Kränkningar av miljönormer och mänskliga rättigheter i samband med oljeutvinning i Nigeria.  
SAFRAN SA Involvering i kärnvapen.  SERCO GROUP PLC Involvering i kärnvapen och kränkningar av mänskliga rättigheter i samband 
med drift av flyktingförläggningar i Australien.  SGL CARBON SE Involvering i kärnvapen.  SK INNOVATION CO LTD Kränkningar av 
mänskliga rättigheter i samband med ett gasutvinningsprojekt i Peru.  SOUTHERN CO Agerar i strid med Parisavtalet genom att mot-
verka klimatlagstiftning i USA.  TATA POWER CO LTD Involvering i kärnvapen.  TC ENERGY CORP Agerar i strid med Parisavtalet genom 
storskaligt oljeledningsprojekt i USA och Kanada.  TEXTRON INC Involvering i klustervapen.  THALES SA Involvering i kärnvapen.   
T-MOBILE US INC Kränkningar av arbetstagares rättigheter i USA.  TOSHIBA Involvering i kärnvapen.  UNITED TECHNOLOGIES CORP  
Involvering i kärnvapen.  VALE SA Kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med dammbyggnadsprojekt i Brasilien samt kränkningar 
av miljönormer och mänskliga rättigheter efter en dammolycka i Brasilien.  WALMART INC Kränkningar av arbetstagares rättigheter i USA.  

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella 
konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global 
Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter,  
arbetsvillkor, miljö och korruption. AP7 svartlistar företag som deltar i utveckling 
och produktion av kärnvapen. Från och med granskningen i december 2016 är  
Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys. 
De 72 företagen ovan är svartlistade och exkluderade per december 2019.

72 bolag som inte delar 
våra värderingar…

https://www.ap7.se
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