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AP7 i korthet. AP7 är en statlig myndighet som har i uppdrag att förvalta premie
pensionsmedel åt svenska folket. Idag placerar cirka fem miljoner svenskar sin  
premiepension i AP7 Såfa. Kapitalet uppgår till cirka 600 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 3 000 bolag över hela världen  
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 marknaden, snarare än för enskilda bolag. 

Förvaltat kapital: cirka 600 miljarder kronor
Antal sparare: cirka 5 miljoner
Investeringsportfölj: 3 000 bolag världen över
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Förord

Förord 
Klimatlobbying är ett  
globalt problem

En tydlig slutsats vi dragit av vårt temaarbete angående klimat-
lobbying 2017–2019 är att lobbying som motverkar Parisavtalet  
är ett utbrett globalt problem. Syftet med denna rapport är att 
öka kunskapen kring problemet med negativ klimatlobbying och 
agera som katalysator för fler investerare att adressera frågan. 

För att bedriva en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning utgår AP7:s 
ägarstyrning ifrån de internationella konventioner som Sverige har skrivit 
under när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korrup-
tion. Parisavtalet är en av dessa. Som investerare och universell ägare är 
därför vår primära målsättning med arbetet kring negativ klimatlobbying 
att bolag transparent ska redovisa sin direkta och indirekta lobbying inom 
klimatpolitiken samt visa att den inte står i konflikt med Parisavtalet.
 
Under dessa år vi arbetat med klimatlobbying tillsammans med andra 
aktiva ägare, framförallt Church of England och BNP Paribas, har mycket 
uppnåtts för att driva frågan framåt och för bolagen att ta ökat ansvar. 
Betydelsen av klimatlobbying har etablerats som en ny norm på håll-
barhetsagendan. Men det finns mycket kvar att göra för att sätta stopp 
för negativ klimatlobbying och få fler företag att se sitt ansvar för att 
intresse organisationer ska agera i linje med Parisavtalet.

 Stockholm, oktober 2020

Negativ klimatlobbying  
från intresseorganisationer 
som påverkar politiska beslut 
är ett utbrett problem, trots  
bolagens officiella ställnings-
taganden för Parisavtalet.
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Bakgrunden till tema Klimatlobbying

Bakgrunden till tema  
Klimatlobbying

Varför inledde AP7 ett för djupningsarbete inom klimat lobbying? 
Johan: Trots decennier av internationell klimatoro konstaterar vi att åtskilliga stora 
internationella näringslivsorganisationer fortfarande motarbetar att Parisavtalets 
klimatmål omsätts i lagstiftning. Organisationerna finansieras av företag som i sin 
tur deklarerat för investerare att de har en mycket mer positiv inställning till både 
utsläppsbegränsningar och klimatarbete. Näringslivets lobbyingaktiviteter mot 
klimatet syftar till att försvara företags befintliga affärsmodeller. Vi bestämde oss 
därför att ta itu med orsaken till att näringslivet inte ställer om sitt lobbyingarbete 
i tillräckligt snabb takt.

Vilka metoder har ni funnit mest framgångsrika för att påverka  
näringslivet?
Charlotta: Vi har utgått från ett antal tydliga förväntningar som vi investerare 
har på företag, vilka har kommunicerats direkt till företagens ledningar. Vår 
ståndpunkt har varit att företag måste förklara för sina aktieägare vilka fördelar 
de drar från lobbying, hur skillnader mellan företags och organisationers ställ
ningstaganden vägs mot varandra, och vad företagen gör åt dessa meningsskill
nader. Därefter har vi använt oss av en process där vår påverkan vid behov kan 
eskaleras. Inledningsvis passar det bra att prata och påverka, det vill säga i dialog 
med företagen. Om företagen inte hörsammar våra krav följs de upp med mer 
handfasta åtgärder såsom aktieägarmotioner på bolagsstämman.

Vilka investerare har ni samarbetat med? 
Charlotta: Vi har varit en kärntrupp som drivit frågan men har hela tiden sett till 
att ha stöd av en bred grupp investerare internationellt. Tillsammans med Church 
of England Pension’s Board och BNP Paribas Asset Management formulerade vi 
förväntningar som vi skickade till de största klimatpåverkande bolagen i Europa. 
Dialogen med bolagen har sedan drivits genom det stora investerarsamarbetet 
Climate Action 100+, som omfattar 500 investerare världen över med förvaltning 
av mer än 47 biljoner dollar. Genom att även det internationella kapitalägarinitia
tivet Transition Pathway Initiative tagit in lobbying som indikator i sin analys har 
frågan snabbt blivit en naturlig del av investerares klimatdialoger med företag 
angående övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 

På vilket sätt har initiativet bidragit till att engagera företag?
Charlotta: Poängen med att rikta sig mot styrelserna i de mest klimatpåverkande 
bolagen var att tydliggöra att ansvaret för en ansvarsfull klimatlobbying ytterst 
ligger hos dem. Vid utgången av 2019 hade sju av de 55 europeiska företagen 
med störst klimatpåverkan åtagit sig att göra en transparent klimat översyn av 
sina näringslivsorganisationer. I dialoger med företagen märker vi en generellt 
ökad medvetenhet om frågan.

Har arbetet med klimatlobbying skiljt sig från era tidigare teman?
Johan: Den var mer outforskad än andra frågor vi engagerat oss i, och har även 
en politisk dimension. Företag och näringslivsorganisationer ska naturligtvis fram
föra åsikter och ha talan i frågor som berör deras verksamhet, men de behöver 
förklara hur deras lobbying rimmar med ägarnas långsiktiga intressen. Det är en 
fråga om såväl transparens som tillit.

Intervju med Charlotta Dawidowski Sydstrand och Johan Florén

Syftet med denna rapport 
är att öka kunskapen 
kring problemet med 
klimatlobbying och agera 
som katalysator för fler 
investerare att adressera 
frågan.

”

Charlotta Dawidowski  
Sydstrand
Hållbarhetsstrateg
kontakt: cda@ap7.se

Johan Florén 
Chef kommunikation  
och ägarstyrning
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AP7:s temaarbete

AP7:s temaarbete

Sedan 2014 kompletterar AP7 ägarstyrningsarbetet med 
löpande tema  arbeten. Temaarbetet fördjupar och knyter 
samman AP7:s nuvarande arbetsmetoder inom utvalda 
särskilt angelägna områden. Genom att fokusera på några 
teman i taget ges möjlighet till fördjupning och reflektion 
inom ett komplext område med relevans för våra investe
ringar. Varje år lanseras ett nytt tema som löper över tre 
år. Vid valet av tema är några centrala urvals kriterier att 
det ska vara relevant utifrån AP7:s innehav och tillgångs
slag, att AP7 kan göra rimlig skillnad på ett resurseffek

tivt sätt samt att det ska finnas lämpliga kunskapspartner 
att samverka med. 

Temat styr AP7:s prioriteringar på flera sätt under den 
tid det 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 standarder och normer inom området.

Lärdomarna från temaarbetet samlar vi på  
www.ap7.se/hallbarhet/temaarbete. 

Private Equity 2014–2016

Klimat 2015–2017

Arbetsvillkor inom gröna näringar 2018–2020

Hållbar effektmätning 2019–2021

Klimatlobbying 2017–2019

Färskvatten 2016–2018

Ägarstyrning inom AP7
För att bedriva en hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning för AP7 varje år en dialog med cirka 300  
företag, röstar på 3 000 bolagsstämmor, lägger egna aktieägarmotioner samt använder svartlist
ning och juridiska processer. Ägarstyrningen utgår ifrån de internationella konventioner som Sverige 
har skrivit under när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.
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Tema Klimatlobbying 2017–2019

Tema Klimatlobbying 2017–2019 
Från icke-fråga till en standard

Under temaarbetet har vi tillsammans med Church of 
England och BNP Paribas varit pådrivande för att bolag 
ska redovisa sin lobbying transparent inom klimatpoliti
ken. Framförallt ska de visa att deras lobbying inte står  
i konflikt med Parisavtalet. 

Tillsammans med flera investerare har vi ställt krav på bolag att tydliggöra sina medlems skap i intresse  
organisationer och ståndpunkter kring klimatet. Dessa krav har gett resultat och hörsammats av flera bolag.

Som effekt av samarbetet kring klimatlobbying har 
flera internationella koncerner med stor klimatpåverkan 
från sin produktion ökat sin transparens och brutit med 
branschorganisationer som motarbetar Parisavtalet. Det 
multinationella gruvföretaget Rio Tinto har tydliggjort 
gentemot sina intresseorganisationer att de lämnar dessa 
om organisationerna uttalar sig i konflikt med Paris
avtalet. Både BP och Shell har beslutat att gå ur ameri

kanska intresseorganisationer efter att ha gått igenom 
sina medlemsskap och kommit fram till att bolagen och 
intresseorganisationerna har skilda uppfattningar kring 
klimatet. Både Anglo American och BHP, två av världens 
största gruvbolag, har förbundit sig att tydligt redogöra 
sina medlemsskap i intresseorganisationer och kring de 
ståndpunkter bolaget och intresseorganisationerna har 
skilda uppfattningar om.
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Tema Klimatlobbying 2017–2019

Våren 2020, har 12 av 
de 55 europeiska bo
lag med störst klimat
påverkan åtagit sig att 
genomföra en analys 
av de branschorgani
sationer de finansierar. 
Sju av de tolv företa
gen har under 2019 
och 2020 publicerat 
resultatet av översynen 
i ”Industry Association 
Reviews”. 

Frågan om närings
livets klimatlobbying 
finns på allt fler inves
terares hållbarhets
agenda. Exempelvis 
Transition Pathway 
Initative, TPI, har 
inkluderat klimatlobby
ing i sin bolagsanalys 
och området har hög 
prioritet inom Climate 
Action 100+.  

En attitydförändring 
börjar märkas hos 
företag där klimatlob
bying ses som en del 
av bolagens klimatar
bete och att en brist på 
styrning och kontroll 
av branschorganisatio
ner kan medföra stora 
risker. 

En standard och 
ramverk för ansvarsfull 
lobbying kommer att 
utvecklas av London 
School of Economics 
tillsammans med AP7, 
Church of England 
och BNP Paribas. Ett 
ramverk för att bedöma 
företags styrning, kon
troll och redovisning av 
medlemskap i bransch
organisationer.

2017 beslöt AP7 att inleda ett treårigt fördjupnings tema 
fokuserat på näringslivets lobbying mot klimatlag
stiftning. Tre år senare har klimatlobbying gått från en 
ickefråga för hållbara investerare till att vara en självklar 
del av analysen av företags ansvarstagande där flera av 
världens stora företag ställer tydligare krav på sina  
intresseorganisationer att agera i linje med Parisavtalet.

Mot en  
global 

standard

2020
Påverkansarbete

ger resultat

2019
Driva

förändring

2018
Etablera

samarbeten

2017
Identifiera

problem

I samband med vårt tidigare temaarbete, Klimatet 
2015–2017, ställde vi oss frågan hur kapitalmarknaden, 
genom ägarstyrning, kan bidra till att få upp lobbying
problematiken på agendan och se till att företagen tar 
tydligare ansvar för sina ställningstaganden. Vårt arbete 
tillsammans med flera andra kapitalägare har därefter 
utvecklats genom fem faser. 
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Lobbying – ett klimatproblem

Lobbying – ett klimatproblem

Världen behöver minska koldioxidutsläppen snabbare än vi tidigare trott för att uppnå 
klimatmålen. Ändå finns det ett globalt motstånd från företag och organisationer som 
arbetar aktivt för att bromsa processen.

Identifiering av grundproblemet
Om vi inte kan stoppa klimatförändringarna kommer  
det att få enorma konsekvenser på världens ekonomier 
med extremväder, förhöjda havsnivåer och migration.

En effektiv klimatpolitik är en förutsättning för att 
hejda klimatförändringarna och temperaturökningar 
men förutsätter att Parisavtalet omsätts i nationell och 
regional lagstiftning och regleringar. 

Under arbetet med klimattemat 2015–2017 stod det 
klart att näringslivets inflytande över politiska beslut i 
klimatfrågor kan vara större än bolagens direkta klimat-
påverkan. 

Näringslivets inverkan på klimatet omfattar företagens 
direkta utsläpp och klimatpåverkan. Men företag har 
också stor indirekt inverkan på klimat- och energipoli-
tiken genom det inflytande näringslivsorganisationer 
och intresseförbund har på lagstiftning och policyer. 
Intresse organisationernas agenda ligger inte alltid i linje 
med klimatmålen och bidrar i vissa fall till att fördröja de 
politiska åtgärder som är nödvändiga för klimatet.  

Klimatlobbying är därmed ett konkret hinder för att vi 
ska klara klimatkrisen.

Kartläggning av problembilden
När vi inledde temaarbetet pekade ett antal rapporter 
och studier på att branschorganisationers lobbying  
kunde vara en bromskloss i det globala klimatarbetet. 

Caring for Climate
Problemet uppmärksammades 2013 av FN tillsammans 
med flera viktiga hållbarhetsorgan inom ramen för ”Ca-
ring for Climate”.1 Genom PRI formulerade AP7 tillsam-
mans med ett antal andra investerare förväntningar på 
företag vad gäller lobbying: att företag förväntas stödja 

den politik som gynnar en omställning till en mer klimat-
smart ekonomi, eller att de åtminstone inte motverkar 
nödvändiga klimatregleringar.2

Rapporten Caring for Climate från FN-sekretariatet 
Global Compact ökade medvetenheten om bolagens 
engagemang i klimatpolitiken och formade riktlinjer om 
ansvarsfullt agerande angående påverkan på klimat-
politiken. Rapporten utvecklades av en bred koalition  
av icke-statliga aktörer och publicerades 2012.  

Policy Studies Institutets (PSI) forskning om  
branschorganisationernas roll
I en rapport från Policy Studies Institutes (PSI) på Univer-
sity of Westminister 2015 belystes europeiska näringslivs-
organisationers påverkan på EU:s klimatpolitik.3  Rappor-
ten avhandlade hur denna påverkan överensstämmer 
med de klimatutfästelser som medlemsföretagen gör, 
då många stora företag i världen har ställt sig positiva till 
Parisavtalet på en övergripande nivå. 

1   UN Global Compact ”Guide for Responsible Corporate Engegement Climate Policy” https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/ 
Environment/climate/Guide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf

2   Principles for Responsible Investments (PRI), ”Investors Expectations on Corporate Climate Lobbying” https://www.unpri.org/Uploads/i/k/t/ 
Investor-Expectations-on-Corporate-Climate-Lobbying_en-GB.pdf 

3   University of Westminster – lobbying by trade associations on EU Climate Policy, https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/download/ 
1200a7d445a3b4dba89778a0d7c488e2f999c2739c2d7bb586907e178cc4bc70/2829224/PSI_Climatepolicy_finalreport_2015.pdf

Jag möter motstånd från fossilbränsle intressen 
som vill bevara en föråldrad status quo. När du 
börjar se massiva lobbyinsatser som stöds av 
fossilbränsleintressen eller konservativa tanke
smedjor eller Kochbröderna, som driver att 
nya lagar ska riva upp standarder för förnybar 
energi eller förhindrar nya clean energybolag 
att lyckas, då är det ett problem.

Barack Obama, USAs 44:e president, 2015

”

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FEnvironment%2Fclimate%2FGuide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf
https://www.unpri.org/Uploads/i/k/t/Investor-Expectations-on-Corporate-Climate-Lobbying_en-GB.pdf
https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/download/1200a7d445a3b4dba89778a0d7c488e2f999c2739c2d7bb586907e178cc4bc70/2829224/PSI_Climatepolicy_finalreport_2015.pdf
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Lobbying – ett klimatproblem

Forskningen från PSI fann att det råder bred enighet 
om att intresseorganisationer kan vara inflytelserika 
lobbyister i klimatpolitiken. Av alla verktyg som stod till 
förfogande för bolagen för att påverka klimatpolitiken, 
används intresseorganisationer i störst utsträckning. 
Studien fann att 61 procent av alla företag som svarade 
CDP, och 77 procent av de 500 största bolagen i världen, 
uppgav att de utnyttjade intresseorganisationer för att 
påverka klimatpolitiken. PSI fann en enighet bland de 
intervjuade att branschorganisationerna kan vara mycket 
inflytelserika lobbyister på klimatpolitiken. Även om 
det kan vara svårt att särskilja intresseorganisationers 
inverkan från annan påverkan, drog rapporterna slutsat-
sen att europeiska branschorganisationer har påverkat 
2030-ramverket för klimat- och energipolitik, strukturen 
för den nya europeiska kommissionen och EU:s bestäm-
melser om kolläckage.

InfluenceMaps kartläggning av de största  
företagens klimatlobbying 
En studie av den ideella analysorganisationen Influence-
Map4 visar att av de 50 mest inflytelserika lobbyorganisa-
tionerna i världen, motarbetar 44 olika klimatregleringar. 
Bland dessa finns breda organisationer som samlar  
stora delar av näringslivet, till exempel US Chamber of 
Commerce och Business Europe.

InfluenceMap publicerade 2017 sin första analys inom 
området ”Corporate Carbon Policy Footprint”. Analysen, 
som bedömer bolagens totala klimatpåverkan och vars 
metod bygger på forskning från bland annat Harvard 
Business School, utgår från att bolagens påverkan på 

klimatförändringar omfattar såväl deras egna koldioxid-
utsläpp som politisk påverkan genom uttalanden, 
aktiviteter samt finansiering av branschorganisationer 
och tankesmedjor. Rapporten analyserar även bolagens 
direkta och indirekta stöd för klimatregleringar, och har 
utgjort ett viktigt diskussionsunderlag i AP7s dialoger 
med bolagen.

2017 visade analysen att 50 av världens 250 största 
bolag var aktiva inom klimatfrågorna och hade ett stort 
inflytande över klimatpolitiken. Av dessa 50 bolag bedrev 
35 en aktiv lobbying mot klimat- och utsläppsregleringar. 
Endast 15 var positiva till lagstiftningar kring klimatut-
släpp. 2019 kvarstår i stort sett denna bild. De 33 bolag 
som 2019 fortfarande aktivt motarbetar klimatregleringar 
domineras av olje- och gasbolag, vissa energikrävande 
industribolag samt kraftbolag med stor andel kolkraft. 
Här ingår även en rad bolag inom branscher som driver 
efterfrågan på produkter som medför stora koldioxid-
utsläpp såsom stora biltillverkare. 

Analysen visar även att bolag med uttalat höga 
klimat ambitioner stödjer några av de mest inflytelserika 
näringslivsorganisationerna, exempelvis US Chamber of 
Commerce, som starkt motsätter sig klimatregleringar.   

Fördjupningstema kring klimatlobbying
Anledningen till att vårt primära mål var att få upp frågan 
på agendan var att ägarstyrning är mest effektiv då den 
sker tillsammans med flera ägare som delar samma vär-
deringar. Vårt gemensamma krav är att företagen upp-
rättar styrning, kontroll och rapportering om sin direkta 
och indirekta lobbying via näringslivsorganisationer. 

Källa: InfluenceMap

4   https://influencemap.org/site/data/000/ 
306/Trade_Association_Report_Dec_17.pdf

https://influencemap.org/site/data/000/306/Trade_Association_Report_Dec_17.pdf
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 Lobbying – ett klimatproblem

De stora företagen inom olje och gassektorn, inklusive 
ExxonMobil, har sedan Parisavtalet 2015 offentligt ställt 
sig positiva till klimatmål och förespråkat en omställ
ning till mer klimat smarta energilösningar. Företagen 
har startat flera initiativ med målet att främja frivilliga 
koldioxidbegränsningar. Samtidigt har flera av bran
schens organisationer kraftigt motarbetat utsläppstak 
för koldioxid. Exempelvis har de i USA via utdragna 
stämningsförfaranden i domstol förhindrat klimatregle
ringar såsom ”Clean Power Plan” som lanserades 2015 av 
myndigheten Environmental Protection Agency. Exxon
Mobil är en av de stora finansiärerna till flera av dessa 
bransch organisationer.

Aktieägare i USA har under årens lopp lagt förslag 
på Exxons bolagsstämma att redogöra för hur mycket 
företagets lobbyingaktiviteter kostar. AP7 lade 2016 och 
2017 tillsammans med amerikanska investerare aktie
ägarförslag på företagets årsstämma och krävde ökad 
transparens om såväl direkta som indirekta lobbying

aktiviteter via intresseorganisationer där ExxonMobil 
är medlem. AP7 har även lagt förslag på företagets 
årsstämma om att ExxonMobil ska anta kvantitativa 
mål för att minska sina utsläpp och därmed sin faktiska 
klimatpåverkan. ExxonMobil har motsatt sig förslagen 
och yrkat på att stämmorna skulle rösta ned dem, vilket 
också skedde. 

ExxonMobil svartlistades och aktierna såldes när AP7 
införde Parisavtalet som en av de internationella normer 
fonden utvärderar sina innehav mot. AP7:s bedömning 
är att företaget genom sitt agerande aktivt motarbetar 
implementering av USA:s åtaganden i Parisavtalet och 
en nödvändig klimatpolitik i USA. ExxonMobil har på 
direkt förfrågan själva inte kunnat avfärda kritiken. Exxon 
skriver på sin webbplats att bolaget stödjer en övergång 
till koldioxidsnåla energisystem. Trots det har man inte 
tagit avstånd från klimatförnekande organisationer eller 
gått ur branschorganisationer som motarbetar klimat
regleringar. 

ExxonMobil: Talar med kluven tunga

The Guardian mars 2019 

https://www.theguardian.com/busi
ness/2019/mar/22/topoilfirmsspen
dingmillionslobbyingtoblockclimate
changepoliciessaysreport

Exxon skriver på sin webb-
plats att bolaget stödjer en 
övergång till koldioxidsnåla 
energisystem. Trots det har 
bolaget inte tagit avstånd 
från klimatförnekande  
organisationer eller gått  
ur branschorganisationer 
som motarbetar klimat-
regleringar.

”

Den amerikanska oljejätten ExxonMobil listades som den femte största utsläpparen av växthusga
ser bland världens fossila bränsleproducenter, enligt Carbon Disclosure Project. Bolagets utsläpp 
uppgick till totalt två procent av världens växthusgasutsläpp. Genom företagets finansiering av den 
amerikanska oljelobbyn har ExxonMobil indirekt bidragit till avsevärt större utsläpp än så.

https://www.theguardian.com/business/2019/mar/22/top-oil-firms-spending-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-says-report
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Positiv klimatlobbying 

Apple lämnade US Chamber of Commerce 2009 på 
grund av meningsskiljaktigheter då bolaget till skillnad 
från US Chamber of Commerce ansåg att växthusgas
utsläpp borde regleras.5  Det australiensiska gruvbolaget 
BHP har sedan 2017 publicerat en föredömlig rapport 
över sina ställningstaganden och delaktighet i intresse
organisationer. Rapporten tydliggjorde att BHP och  
intresseorganisationen Minerals Council of Australia 
(MCA) hade olika ståndpunkter kring klimatet vilket 
resulterade i att MCA uppdaterade sin policy och ställ
ningstagande 2018.

Unilever var bland de första globala koncernerna 
att stödja och agera i enlighet med Global Compacts 
”Responsible Corporate Engagement in Climate Policy” 
när den fastställdes 2013. Året därpå lämnade Unilever 
näringslivsorganisationen Business Europe efter att 
organisationen motsatt sig alla typer av utsläppstak 

I InfluenceMaps analys av de 50 mest inflytelse rika företagen inom klimatpolitik 
förekommer även företag som bedriver positiv lobbying i klimatfrågan.

BusinessGreen juni 2019

https://www.businessgreen.com/
news/3076830/unilever-ceo-backs-transfor-
mational-change-to-tackle-the-climate-crisis

Bland annat har Unilever satt 
som ambition att göra den 
egna verksamheten klimat-
positiv till år 2030 genom att 
bara använda förnyelsebar 
energi samt investera och  
utveckla teknik så att över-
skottsenergin kan säljas. 

”

5   https://green.blogs.nytimes.com/2009/10/05/appleresignesfromchamberoverclimate/
6    https://www.unilever.com/Images/lettertotradeassociationsonclimate5june2019_tcm244537495_en.pdf

inom EU. Unilever har gjort sig till en stark förespråkare 
av Parisavtalet och driver på flera områden frågan om 
hur transformationen av ekonomin ska genomföras för 
att hantera de pågående klimatförändringarna. Bland 
annat har Unilever satt som ambition att göra den egna 
verksamheten klimatpositiv till år 2030 genom att bara 
använda förnyelsebar energi samt investera och utveckla 
teknik så att överskottsenergin kan säljas. 

Sommaren 2019 gick Unilevers vd ut i ett öppet brev 6 
till alla sina bransch och intresseorganisationer där han 
framförde sin oro kring klimatutvecklingen. Han tydlig
gjorde behovet av en snabb omställning av företagens 
verksamheter till mer klimatvänliga produktionsmetoder. 
Samtliga bransch och intresse organisationer uppmana
des att bekräfta att de hädanefter kommer att bedriva 
en politisk påverkan för klimatet i linje med Parisavtalets 
innehåll. 

https://www.businessgreen.com/news/3076830/unilever-ceo-backs-transformational-change-to-tackle-the-climate-crisis
https://green.blogs.nytimes.com/2009/10/05/apple-resignes-from-chamber-over-climate/
https://www.unilever.com/Images/letter-to-trade-associations-on-climate-5-june-2019_tcm244-537495_en.pdf
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… Förutom att fråga oss själva vilka  
åtgärder vi kommer att vidta för framti

den, måste vi reflektera över varför vi befinner oss 
i denna position, att takten i våra åtgärder kring 
klimatförändringar hittills inte sker i linje med det 
brådskande behovet. Även om anledningarna är 
många har en faktor i den långsamma reaktionen 
från beslutsfattare varit antiklimatlobbymaski
neriet. Pengar från fossilbolag har skapat tröghet 
hos regeringarna och finansierat skräckkampanjer 
i samhället.

… Betydande ansträngningar har gjorts för att 
fråga bolagen om deras lobbyarbete och intresse
organisationer. I praktiken används aktieägarkapi
tal för att finansiera klimatförnekande lobbyverk
samhet, och investerare förstår att deras pengar i 
vissa fall används på ett sätt som inte är i linje med 
deras långsiktiga intressen.

En studie över klimatprestationen inom energi
sektorn, framtagen av den investerarstödda Trans
ition Pathway Initiative med sammanlagt 15 biljoner 
dollar under förvaltning, visar att ”klimatframstegen 
inom energisektorn kryper fram snarare än accele
rerar mot en framtid med låga koldioxidutsläpp. 

Studien visade även att: 
•   Bara två olje och gasbolag har mål i linje med 

Paris avtalets löften.
•   Endast 31 av de 109 främsta energibolagen 

(28 procent) har mål i linje med de utsläpps
minsknings åtaganden som de nationella 
regeringarna gjort inom Parisavtalet (och bara 
två, Royal Dutch Shell och Repsol, är olje och 
gasbolag).

•   29 energibolag (22 procent) rankas i de två 
nedersta nivåerna för klimatriskstyrning – de har 
inget policyåtagande för klimatåtgärder och/
eller erkänner inte klimatförändringar som en 
relevant risk. Av dessa är nio elproducenter, sex 
är olje och gasbolag och 14 är kolgruvbolag.

” Tiden är ute för klimat förnekande 
lobbyister”

•   Beträffande lobbyverksamhet visade studien att 
94 procent av oljebolagen inte säkerställer att 
deras ställningstaganden kring klimatet går i linje 
med sina branschorganisationers.

… Vi måste fördubbla våra ansträngningar för att 
motverka negativ klimatlobbying. Barnen som rös
tade med fötterna förra fredagen krävde starkare 
klimatåtgärder; de vill leva sina liv i en värld som 
har åtagit sig att begränsa uppvärmningen. Det 
minsta vi kan göra som investerare är att använda 
våra aktieinnehav för att rösta mot bolagen som 
försöker hindra dem.

Fiona Reynolds, VD för PRI, Principles for Responsible Investments belyste  
problematiken med negativ klimatlobbying i september 2019.
https://www.unpri.org/pri-blog/times-up-for-climate-change-denial-lobbyists/4892.article

https://www.unpri.org/pri-blog/times-up-for-climate-change-denial-lobbyists/4892.article
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Samarbete är nyckeln  
till framgång

AP7:s arbete bygger på egna och andras erfarenheter och som universell ägare söker vi oss alltid till  
samarbeten som kan ge större utväxling. Aktieägarmotionen på RioTintos bolagsstämma 2018 blev start
skottet för ett europeiskt partnerskap där vi tillsammans med Church of England och BNP Paribas, i nära 
dialog med IIGCC och CA100+, formulerade European Expectations on Lobbying on Climate Change.

Lärorika samarbeten i USA 
Under AP7:s klimattema som inleddes 2015 insåg vi 
ganska snart att näringslivets lobbying var en broms
kloss i det globala klimatarbetet. Frågan om näringslivets 
politiska roll var ny för oss, så vi behövde hitta kunskaps
partner och samarbeten. I USA fanns investerare med 
lång erfarenhet av företagslobbying, stödda av fackför
eningsrörelsen, exempelvis AFSCME med koordinatorn 
John Keenan, samt miljöorganisationen Ceres. 

Vi tog kontakt med Tim Smith, en pionjär inom hållbara 
investeringar med lång erfarenhet av aktivt ägande. Som 
ägaransvarig på Boston Trust Walden Asset Manage
ment, hade han engagerat sig i att öka transparensen 
kring företags politiska lobbying. Med hjälp av Tim Smith 
och andra amerikanska investerare började AP7 förbere
da möjligheterna att lägga aktieägarförslag på bolags
stämmor i USA.

Tradition av aktieägarförslag i USA
I USA har frågan om företagens finansiering av olika 
intresseorganisationer och politiska partier funnits på 
investerares agenda längre än i Europa. I USA finns också 
bra möjligheter och en längre tradition av att lägga aktie
ägarförslag på bolagsstämmor. 

Under stämmosäsongen 2016 lade AP7 sina första 
aktieägarmotioner tillsammans med tre amerikanska 
investerare. Motionerna som riktades till de tre största 
amerikanska oljebolagen, Exxon, Chevron och Conoco
Phillips, krävde ökad transparens beträffande lobbying
aktiviteter. 

Förslagen på de amerikanska bolagsstämmorna var 
inte begränsade till lobbying i klimatfrågor utan om
fattade all slags lobbying. I USA är det Securities and 
Exchange Commission, SEC, som godkänner alla aktie
ägarförslag till bolagsstämmorna och eftersom de redan 
godkänt aktieägarmotioner om lobbying fanns det ingen 
möjlighet att också lägga förslag specifikt inriktat på 
klimatlobbying. 

Lagar och traditioner skiljer sig mycket från land till 
land och därför även bolagsstyrningspraxis. I USA läggs 
aktieägarmotioner relativt ofta, men där är oenigheten 
i regel större mellan aktieägare och ledning och svårt 
att få gehör för ett förslag. I Europa, där det finns en 

tradition av större samförstånd mellan styrelse och 
aktieägare, är det mer ovanligt att investerare lägger 
aktieägarmotioner.

År av aktieägarmotioner på flera bolag
Boston Trust Walden hade under en tid lett dialogen med 
ConocoPhillips om ökad transparens om sina medlem
skap och bidrag till lobbyister. AP7 var med och lade 
förslaget till ConocoPhillips både under 2016 och 2017. 
Båda åren fick förslaget drygt 25 procent av rösterna, vil
ket inte var tillräckligt för att förslaget skulle bli bindande 
för företaget. Men det visade att en signifikant andel av 
ägarna ansåg att frågan är viktig. Detta öppnade för en 
förhandling vilket ledde till att ConocoPhillips förbättrade 
sin transparens och därmed drogs motionen tillbaka inför 
bolagsstämman 2018. Fallet är ett exempel på hur dialog 
i kombination med en möjlig aktieägarmotion är ett verk
ningsfullt ägarstyrningsverktyg. 

Till ExxonMobils bolagsstämma samarbetade vi med 
fackföreningen United Steelworkers Association. Försla
get 2016 upprepades 2017 och fick en dryg fjärdedel av 
rösterna på stämman. Efter att vi adderat Parisavtalet 
i vår svartlistningsmodell, svartlistade AP7 emellertid 
Exxon när det stod klart att bolaget genom sin lobby
ing fortsatt motverkar ett effektivt genomförande av 
Parisavtalet. Då en svartlistning innebär att vi säljer våra 
innehav i företaget, kan vi inte längre driva frågan på 
bolagsstämman.

Dialogen med Exxon har dock fortsatt och en förhopp
ning är att företaget ska ändra sitt agerande så att vi kan 
häva svartlistningen och investera i det igen.

Under AP7:s klimattema som inleddes 
2015 insåg vi ganska snart att närings-
livets lobbying var en broms kloss i det 
globala klimatarbetet.
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Aktieägarmotionen till Chevrons bolagsstämma har lagts 
i samarbete med staden Philadelphias pensionsfond. AP7 
har lagt motionen på bolagsstämman varje år sedan 2016 
och på senare år kopplat till Climate Action 100+. 

De tre amerikanska oljebolagen har motsatt sig för
slagen om ökad insyn i lobbyingfrågan och yrkat på att 
stämmorna skulle rösta ner förslagen varje år. Eftersom 
många ägare röstar i enlighet med ledningens rekom
mendationer gick förslagen inte igenom. Att de ändå fick 
en dryg fjärdedel av rösterna på stämmorna visar att en 
betydande andel av ägarna anser att förslagen var så 
viktiga att de var villiga att gå emot bolagsledningarna. 
I och med att det internationella investerarsamarbetet 
inom Climate Action 100+ ökat trycket på bolagsstäm
morna i frågan om klimatlobbying är det sannolikt att fler 
investerare kommer att rösta för klimatförslag framöver.

Framgång i Australien hos BHP
Den lokala ideella organisationen ACCR lade under 
2017 en motion på bolagstämman för världens största 
gruvbolag, BHP. Förslaget ledde till att BHP ökade sin 
transparens och publicerade en rapport 2017 över sina 
medlemskap i lobbyorganisationer. Det blev tydligt att 
BHPs policy och intresseorganisationernas ståndpunkter 
skilde sig åt på flera punkter, vilket resulterade i att BHP 
avslutade sitt medlemskap i en av organisationerna, 
World Coal Association. Året därpå lade ACCR tillsam
mans med AP7, Church of England och Local Government 
Super i Australien en liknande resolution på Rio Tintos 
bolagsstämma (se sid 20).

Startskott för europeiskt samarbete
Motionerna i Australien blev startskottet för en europeisk 
koalition ledd av Church of England med fokus på de 
mest klimatpåverkande bolagen i Europa. Vi tog med 
oss lärdomarna från Rio Tintos stämma till Europa och 
ett europeiskt partnerskap bildades med AP7, Church 
of England, BNP Paribas i nära samarbete med IIGCC, 
CA100+ och InfluenceMap (se sid 22).

Globala samarbeten är en viktig kraft
I arbetet som ledde fram till Parisavtalet blev det tydligt 
att även om näringslivet var en konstruktiv kraft, fanns 
det krafter som bromsade klimatförhandlingarna. Till
sammans med ett antal andra investerare inom PRI, tog 
AP7 initativ till att sprida ljus över frågan och konkretisera 
hur investerare ska förhålla sig till fenomenet klimatlob
bying. Arbetet resulterade i att PRI 2015 publicerade ett 
förväntansdokument: ”Investors Expectations on Corpo
rate Climate Lobbying”. Genom ett samarbete mellan PRI 
och Institutional Investors Group on Climate Change (IIG
CC) undertecknades dokumentet av 74 investerare med 
mer än 4,5 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning.

Under senare år har samarbetet mellan investerare 
ökat och formaliserats. Exempel på det är den europeiska  
investerarorganisationen Institutional Investor’s Group 
for Climate Change och det globala initativet Climate 
Action 100+, där investerare med gemensamma krafter  
försöker förmå börsnoterade företag att fasa ut sin fossil
användning. 

Financial Times september 2019

https://www.ft.com/content/51b96ee4
cfc311e999a4b5ded7a7fe3f

Dialogen med Exxon har dock fortsatt och en förhoppning 
är att företaget ska ändra sitt agerande så att vi kan häva 
svartlistningen och investera i det igen.

https://www.ft.com/content/51b96ee4-cfc3-11e9-99a4-b5ded7a7fe3f
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Samarbetskonstellationer och kunskapspartner
Det finns ett antal samarbetskonstellationer som samlar 
och engagerar det institutionella kapitalägandet kring 
klimatet. Nedan är några exempel på samarbetskonstel
lationer och kunskapspartner som bidragit i AP7:s arbete 
med klimatlobbying.

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 
är en medlemsorganisation för institutionella investe
rare som tillhandahåller ett forum för att samarbeta om 
klimatfrågor. IIGCC bidrog till utvecklingen av Investor 
Expectations uttalande om företags klimatlobbying och 
samordnar aktiviteter kopplat till investerarengagemang 
inom området. AP7 är en engagerad medlem i IIGCC:s 
arbetsgrupper kring företagsdialoger och aktieägar
motioner.

Climate Action 100+ 

Climate Action är ett nätverk av investerare som leds av 
PRI. Detta femåriga samarbetsengagemang riktar sig till 
de 100 börsnoterade bolag som identifierats ha de största 
växthusgasutsläppen globalt. Initiativet syftar till att säker
ställa att investerarnas engagemang gentemot dessa 
företag kring klimatfrågor är konsekvent och målet är att 
företagen uppnår följande: 

1.  Implementera en stark styrning som tydligt formulerar 
styrelsens ansvar och övervakning av klimatföränd
ringsrisker och möjligheter. 

2.  Vidta åtgärder för att minska växthusgasutsläpp inom 
hela deras värdekedja, i linje med Parisavtalets mål att 
begränsa den globala temperaturökningen till under 
två grader. 

3.  Öka transparensen i enlighet med rekommendationerna 
inom TCFD.

AP7 deltar i Climate Action 100+ och leder dialogen med 
företaget Norilsk Nickel.

InfluenceMap 

InfluenceMap är en ideell organisation med det uttalade 
uppdraget “to enable a world where crucial decisions 
are legitimately influenced and objectively made”. 
Influence Map tillhandahåller en plattform som kartlägger, 
analyserar och bedömer i vilken utsträckning företag och 
branschorganisationer påverkar klimatförändringspoli
tiken positivt eller negativt. Deras analyser har varit en 
värdefull resurs i utvecklingen av denna rapport.

Principles for Responsible Investment (PRI)

I PRIs regi bidrog AP7 2015 till dokumentet ”Investor 
expectations on corporate climate lobbying”. Under 2018 
tog PRI i samarbete med bland andra AP7 fram guiden 
”Converging on Climate Lobbying”, avsedd för investe
rare som vill engagera sig i frågan om företags klimat
lobbying.

 

1 

 

INVESTOR EXPECTATIONS ON CORPORATE CLIMATE LOBBYING 
 
As long-term investors, we recognise the threat of climate change to our investments and the need to limit 
warming to no more than 2 degrees Celsius to avoid potentially catastrophic impacts on the global 
economy. We further recognise that public policy has a critical role to play in enabling us to respond 
effectively to climate change and have made our support for appropriate policy measures to mitigate 
climate risks clear via the Global Investor Statement on Climate Change [see Appendix]. 

 
Companies, as influential political stakeholders, also have a critical role to play. Our expectation is that, 
when companies engage with public policy makers, they will support cost-effective policy measures to 
mitigate climate change risks and support an orderly transition to a low carbon economy. 

 
While an increasing number of companies have robust climate change policies and position statements 
and play a constructive role in policy discussions, we are concerned that many are also members or 
supporters of trade associations, think tanks and other third party organisations who lobby against policies 
to mitigate climate risks in a way that is inconsistent with our goal of maximising long-term portfolio value. 

 
 
We believe that companies should be consistent in their policy engagement in all geographic 
regions and that they should ensure any engagement conducted on their behalf or with their 
support is aligned with our interest in a safe climate, in turn protecting the long term value in our 
portfolios across all sectors and asset classes. 

 
 
Specifically, we expect those companies that engage with policy makers directly or indirectly on climate 
change-related issues to: 
•  Support cost-effective measures across all areas of public policy that aim to mitigate climate change 

risks and limit temperature rises to 2 degrees Celsius. This support should apply to all engagement 
conducted by the company in all geographic regions, and to policy engagement conducted indirectly 
via third party organisations acting on the company’s behalf or with the company’s financial support. 

•  Establish robust governance processes to ensure that all direct and indirect public policy engagement 
is aligned with the company’s climate change commitments and supports appropriate policy measures 
to mitigate climate risks. Within this, we expect companies to: 

o Assign responsibility for governance at board and senior management level. 
o Establish processes for monitoring and reviewing climate policy engagement. 
o Establish processes to ensure consistency in the company’s public policy positions. 

•  Identify all of the climate change policy engagement being conducted by the company either directly 
or indirectly, across all geographic regions. 

•  Assess whether this engagement is aligned with the company’s position on climate change and 
supports cost-effective policy measures to mitigate climate risks. 

•  Act in situations where policy engagement is not aligned. For third party organisations, actions could 
include making clear public statements where there is a material difference between the company and 
third party organisation’s position, working with the organisation to make the case for constructive 
engagement, discontinuing membership or support for the organisation, or forming proactive coalitions 
to counter the organisation’s lobbying. 

•  Report publicly1 on: 
o The company’s position on climate change and policies to mitigate climate risks. 
o The company’s direct and indirect lobbying on climate change policies. 
o The company’s governance processes for its climate change policy engagement. 
o The company’s membership in or support for third party organisations that engage on climate 

change issues. 
o The specific climate change policy positions adopted by these third party organisations, 

including discussion of whether these align with the company’s climate change policies and 
positions. 

o The actions taken when the positions of these third party organisations do not align with the 
company’s climate change policies and positions. 

 
 

1 For example in public reporting, on the company website and/or in the relevant sections of the CDP questionnaire 

”Investors Expectations on Corporate Climate Lobbying”.  
Genom ett samarbete mellan PRI och Institutional Investors 
Group on Climate Change (IIGCC) undertecknades dokumentet 
av 74 investerare med mer än 4,5 biljoner dollar i tillgångar  
under förvaltning.
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Transition Pathway Initative (TPI)

Transition Pathway Initative (TPI) är ett globalt kapital-
ägarlett intiativ som analyserar och bedömer företags 
beredskap för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 
TPI-verktyget ger investerare möjlighet att avgöra om ett 
företags verksamhet utvecklas i linje med Parisavtalets 
tvågradersmål. Efter att European Expectations on Cor-
porate Lobbying on Climate Change lanserats inkludera-
de TPI även indikatorer om lobbying i sin analysmodell. 

Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR)

Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR) 
är en medlemsbaserad organisation som arbetar för 
utökad demokratisk ägarstyrning. ACCR utvecklar stra-
tegier för att förbättra de australiensiska börsbolagens 
resultat inom ESG. ACCR har arbetat mot den inflytel-
serika lobbyorganisationen för kolindustrin i Australien 
och var först med att ta initativ till aktieägarmotioner på 
kolbolags bolagsstämmor. AP7 samarbetade med ACCR i 
samband med RioTintos bolagsstämma 2018.

Share Action

Share Action är en ideell organisation fokuserad på 
ansvarsfulla investeringar. Efter utsläppsskandalen hos 
Volkswagen inledde AP7 ett samarbete med Share 
Action 2015 och ställde elva stora bilföretag till svars 
för deras hållning och lobbying i EU och USA i fråga om 
utsläppskrav. 

Client Earth

Client Earth är en ideell organisation specialiserad på 
miljörätt och juridik. AP7 fick juridisk rådgivning av Client 
Earth i samband med aktieägarförslagen till de tyska 
bilbolagen 2019.

Ceres

Ceres är en ideell organisation som arbetar med håll-
barhet och investerares ägarstyrning. Ceres koordinerar 
resolutioner på amerikanska bolagsstämmor. 

Aiming for A 

Aiming for A är en koalition av institutionella investerare 
ledd av Helen Wildsmith på Church Commissioners. De 
har under många år adresserat lobbyingfrågan i stora  
noterade bolag i Storbritannien. Koalitionen har nu 
införlivats i IIGCC Shareholder Resolutions Sub-Group. 
AP7 arbetade tillsammans med Aiming for A 2016 när de 
var först i Europa med att lägga aktieägarmotioner på 
årsstämmorna i Storbritannien i tre gruvbolag: Rio Tinto, 
Glencore och Anglo American. Förslagen avsåg trans-
parens kring verksamhetens klimatanpassning, vilka 
stämmorna biföll. 

CDP  

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en ideell 
organisation som driver en global databas som möjliggör 
för bolag, städer, länder och regioner att rapportera om 
sina klimateffekter. Uppgifterna samlas i första hand in 
för användning av finanssektorn och stora inköpsorga-
nisationer för hantering av leveranskedjor. Genom deras 
årliga insamling av bolagsinformation har CDP syste-
matiskt samlat in information från företag om indirekta 
och direkta påverkansaktiviteter för att påverka klimat-
politiken. Bolagen ombeds att tillhandahålla detaljer om 
sitt engagemang i branschorganisationer och om varje 
branschorganisations ståndpunkter beträffande klimat-
lagstiftning. Svenska Dagbladet februari 2016

https://www.svd.se/biljattar-struntar-
i-miljofragor-fran-investerare

https://www.svd.se/biljattar-struntar-i-miljofragor-fran-investerare
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Samarbete är nyckeln till framgång

Lärdomar från 50 år av 
aktieägaraktivism i USA 

Samtal med Tim Smith
Tim Smith har arbetat med att påverka företag i 50 år. Från 
början som en av grundarna av organisationen ICCR och sedan 
20 år tillbaka för Boston Trust Walden. Hans erfarenheter 
från USA av att bemöta negativ företagslobbying har varit en 
viktig källa till kunskap i arbetet i Europa. Charlotta Sydstrand 
Dawidowski förde ett samtal med Tim Smith om lärdomar han 
dragit genom åren.

Framväxten av lobbyingfrågan i USA
Charlotta Dawidowski Sydstrand: Hur har frågan om 
klimatlobbying utvecklats i USA under senare år?

– I USA har lobbyingfrågan vuxit fram ur den 
större frågan om företags politiska donationer. In
vesterare och andra aktörer har i decennier arbetat 
för att få företag att redogöra för sina donationer till 
politiska partier, och över åren nått framgång. Se till 
exempel Center for Political Accountability (CPA) 
och deras Zicklin Index över hur väl företag han
terar och redogör för sina politiska donationer. Att 
företag börjat redovisa detta har lagt grunden för 
ökad transparens i fråga om det vidare begreppet 
lobbying och på senare år den mer specifika frågan 
om klimatlobbying. Informationen är inte omöjlig 
för företag att redovisa, de har ju all information, 
det handlar snarare om viljan hos företagen att of
fentliggöra den. Det är det som är uppförsbacken.

Investerarnas roll – viktig men inte ensam
Charlotta Sydstrand Dawidowski: Hur ser du på 
investerarnas roll? Hur viktiga är de för att få den 
transparens vi önskar kring klimat lobbying och för att 
föra frågan framåt?

– För det första anser jag att investerarnas roll är 
avgörande. Vi är ägare, vi framför specifika upp
maningar och önskemål, dessutom vet vi hur man 
för en dialog och förhandlar med företag. Så vi har 
verkligen en nyckelroll.

– Att Climate Action 100+ nu lyft klimatlobby
ing som en av deras prioriteringar är verkligen 
en framgång. Från att ni och Church of England 
utvecklade den här helt nya idén till att vi nu är i 
ett läge där alla dessa investerare med mer än 40 

biljoner dollar världen över hävdar att klimatlobby
ing är en viktig fråga. 

– Men investerarna kan inte arbeta isolerat för 
att uppnå förändring. Det behövs breda koalitio
ner. Här kommer andra parter såsom politiker och 
ideella organisationer in som viktiga aktörer. Du 
har kanske hört talas om senator Whitehouse från 
Rhode Island? Han är starkt engagerad i  klimat
lobbyingfrågan. Han har till och med skrivit till 
oljebolaget Marathon för att kritisera deras klimat
lobbying. Han är med andra ord en viktig politisk 
röst. Och det finns fler. 

Parallella ansträngningar skapar förändring
Utöver politikerna lyfter Tim Smith fram flera 
aktörer som driver frågorna. Han bedömer att just 
det faktum att debatten om klimatlobbying har 
förekommit i skilda kretsar har skapat en större 
legitimitet. Ibland har dessa kretsar varit samar-
beten och ibland görs saker parallellt. 

– När vi tog fram vårt brev i höstas där vi bad 
47 företag anpassa sin lobbyingverksamhet till 
Parisavtalet, samma som er tidigare begäran till 
europeiska bolag, var det flera miljöorganisationer 
som satte ihop en helsidesannons i New York Times 
för att stödja arbetet kring klimatlobbying. Det 
har även funnits rättsfall som drivit frågan framåt, 
bland annat New York State mot Exxon.

– Det faktum att klimatlobbying är en mycket 
mer offentligt trovärdig fråga idag beror på att 
debatten har förts i många olika kretsar. Ibland är 
investerarsamarbeten formella koalitioner där vi 
träffas och diskuterar samarbetet, och ibland gör vi 
samma saker fast parallellt.
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– Jag menar, senator Whitehouse skulle knappast 
ringa investerare och säga: ”Jag ska säga det här, 
vad tror ni om det?”. Han gör det bara, vilket ger 
effekt. Miljöorganisationerna kommunicerar inte 
heller med investerarna innan de agerar, men de 
driver samma frågor.

– Känner du till den amerikanska organisatio
nen Union of the Concerned Scientists? Det är en 
miljö  organisation som är vetenskapsbaserad. De 
tar fram specifika rapporter om företags klimatlob
bying, som ConocoPhillips och Exxons. Det är en 
viktig aktör eftersom det är svårt att få tillgång till 
forskning och de skapar den akademiska legitimite
ten och stringensen att falla tillbaka på.

  
Milstolpar och framgångar
Vilka är de främsta milstolparna eller framgångarna 
kring klimatlobbying enligt dig? 

– Milstolpar är ett bra ord eftersom det är sådant 
som flyttar fram frågan utan att nödvändigtvis 
skapa stora resultat i stunden. Vi har sysslat med 
det här i många år och varje år har vi upprättat ett 
40 till 50tal resolutioner om lobbyverksamhet.  
Vi måste alltså räkna framgångarna i termer av  
små steg som görs av företagen. 
Tim Smith lyfter fram exempel på den inverkan 
som aktieägarnas engagemang har haft på  
företagens lobbyverksamhet.

– Vi har utmanat organisationen American 
Legislative Exchange Council (ALEC) under flera år. 
ALEC är en högerinriktad organisation med väldigt 
konservativa ståndpunkter i allt från klimatföränd
ringar till att öppna upp landet alltför tidigt när 
det gäller Covid19. Och vi investerare, men även 
många andra grupper, har lyckats sätta press på  
företagen för att få dem att ompröva sin finansie
ring av och sitt deltagande i ALEC. 

– Investerarnas input har varit viktig gentemot 
företagen. Företag som har varit anslutna till ALEC 
har erkänt att de har ett ansvar som medlem och 
finansiär för att ändra organisationens klimatpolitik. 
Som resultat av detta har fler än 100 företag lämnat 
ALEC, stora företag som Coca Cola, Walmart, Pepsi 
och General Motors. 

Samarbete är nyckeln till framgång

Ta ansvar eller lämna
Tim Smith betonar att målet inte är att få företag 
att lämna branschorganisationerna men att det 
är exempel på förändring. Bolag såsom Apple har 
gått ur US Chamber of Commerce. Även BP och 
Shell har dragit sig ur amerikanska branschorga-
nisationer efter påtryckningar från investerare. 

– Vårt kampanjande går ut på att lyfta företa
gens ansvar. Antingen drar man sig ur alltihop, 
precis som Shell valt att lägga några branschorga
nisationer på sin bevakningslista, eller så arbetar 
man intensivt tillsammans med andra företag för 
att få till en förändring av branschorganisationens 
policy. För tio år sedan skulle de ha sagt, ”vi är bara 
medlemmar i den här branschorganisation, de talar 
för sig själva, de representerar inte oss i detta”. 

– Precis som ni i Europa säger vi att det viktigaste 
är att bolagen ser över sina egna värderingar och 
ståndpunkter om klimatet och vad branschorga
nisationerna gör med deras pengar. Det är viktigt 
att investerarna tydligt kommunicerar gentemot 
företagen ”vilka effekter får pengarna egentligen 
via branschorganisationerna?”

– US Chamber of Commerce ändrade faktiskt 
till viss del sina ståndpunkter om klimatet efter 
påtryckningar från företagen. De erkände veten
skapen, att frågan brådskade och uppmanade 
regeringen att agera. Att det i vårt land finns en 
kraftfull branschorganisation som erkänner veten
skapen och behovet av åtgärder är riktigt stort när 
det finns så många klimatförnekare i Vita Huset. 

The Climate Deception 

Dossiers
Internal Fossil Fuel Industry Memos Reveal 

Decades of Corporate Disinformation 

Vårt kampanjande går ut på att lyfta 
företagens ansvar. Antingen drar 
man sig ur eller så arbetar man för 
att få till en förändring av bransch-
organisationens policy.



 AP7  Temarapport Klimatlobbying    19

Samarbete nyckeln till genomslag
En av Tim Smiths viktigaste lärdomar efter att så 
länge ha arbetat med frågan om bolags klimat-
lobbying är att man inte behöver vara storägare 
för att åstadkomma förändring. Det är samarbe-
tet mellan investerare som är nyckeln för att nå 
genomslag. Han betonar samtidigt att det inte 
behöver vara betungande att delta i resolutioner 
då man kan göra sin röst hörd genom att ansluta 
sig till andra ägares resolutioner.
Vad skulle du ge för råd till investerare som vill börja 
engagera sig kring klimatlobbying?

– Jag tror att en av de viktigaste lärdomarna är 
att det finns utrymme att delta utan att behöva dra 
ett tungt lass. En av de saker jag vill påminna om är 
att AP7 har varit med och lämnat in amerikanska 
resolutioner under ett antal år tillsammans med 
amerikanska ägare. Där utmärker ni er i Europa där 
det är få investerare som lämnat in resolutioner i 
amerikanska bolag.

Charlotta Sydstrand Dawidowski beskriver en 
liknande bild för AP7: – Nej, det har varit en rimlig 
arbetsinsats för oss på AP7 att ansluta oss till 
resolutioner i USA. Personligen minns jag när vi gick 
med United Steelworkers förbund på Exxon. Jag 
tror knappast att de hade förväntat sig att en euro
peisk pensionsfond skulle stötta deras case på det 
sättet. Men det var tack vare dig och det nätverk 
som du introducerade oss för, säger Charlotta.

Globala utmaningar med klimatet
För AP7 som investerar globalt har arbetet kring 
klimatlobbying varit beroende av internationella 
samarbeten och att hitta likasinnade investerare. 
Men Tim Smith framhåller att många investerare 
främst ser till sitt närområde.

– Även om vissa europeiska investerare framför 
att de prioriterar att vara aktiva ägare i europeiska  
företag tror jag att det är ett viktigt faktum att 
man som global investerare har ett globalt ansvar 
för klimatet. Man ska heller inte glömma att några 
av dessa stora företag naturligtvis även bedriver 
lobbyingverksamhet i Europa. 

Samarbete är nyckeln till framgång

Flera strategier för att uppnå förändring
Vilka ytterligare råd ger du till investerare som vill 
engagera sig i frågan kring klimat lobbying?

– Att man inte ska glömma att det finns olika 
strategier utöver att lämna resolutioner. Såsom 
fullmaktsröstning och att skriva öppna brev till 
tillsynsmyndigheter och föra debatt. Man kan alltså  
agera proaktivt utan att behöva vara expert eller 
göra resolutioner. 

En central lärdom Tim Smith trycker på är att 
politiken är viktig, oavsett om den är på lokal, 
nationell eller internationell nivå. 

– Och slutligen, en åtgärd som vi vidtar här i USA 
är att det är logiskt för investerare att inte enbart 
samtala med företagen. Det är ju politiken som ska 
visa vägen när det gäller klimatet, inte sant? När vi 
samtidigt ligger på företagen att förändra sig ger 
det stöd till lagstiftare och tillsynsmyndigheter att 
flytta fram klimatarbetet.

Tim Smith avslutar med att glädjas över att  
arbetet kring klimatlobbying går framåt men 
efterfrågar att fler investerare aktiverar sig.

– Det har blivit dags för investerare att bli 
proaktiva eller åtminstone aktiva när det gäller 
klimatlobbying. Rösterna om resolutioner växer 
stadigt och företag omprövar sitt ansvar. Det är 
tecken på viktiga framsteg, men utvecklingen går 
inte tillräckligt snabbt.

Jag tror att en av de viktigaste 
lärdomarna är att det finns  
utrymme att delta utan att  
behöva dra ett tungt lass.  

En av de saker jag vill påminna  
om är att AP7 har varit med  
och lämnat in amerikanska 

resolutioner under ett antal år 
tillsammans med amerikanska 

ägare. Där utmärker ni er i  
Europa där det är få investerare 

som lämnat in resolutioner  
i amerikanska bolag.
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Driva förändring

Driva förändring

Baserat på lärdomarna från USA och Australien under 2016 och 2017 fortsatte arbetet 
med att ställa krav på företagens transparens. Samarbeten utvecklades i Australien och 
ett europeiskt partnerskap med Church of England och BNP Paribas bildades för att 
driva påverkansarbetet mot de företag i Europa med störst klimatpåverkan.

                         
  

EUROPEAN INVESTOR EXPECTATIONS ON 
 CORPORATE LOBBYING ON CLIMATE CHANGE 

 

1 | P a g e  

October 2018 
 
Introduction: 
 

1. Based on recent interventions supported by shareholder resolutions at BHP and Rio 
Tinto and subsequent commitments that have been made by Anglo American this 
proposal sets out on behalf Swedish National Pension Fund AP7 and the Church of 
England Pensions Board updated investor expectations within Europe on corporate 
lobbying on climate change.  These expectations have drawn from previous work by 
the Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) and the Principles for 
Responsible Investment (PRI) and are updated to reflect recent developments 
following engagement with companies.   
 

2. The expectations form part of a wider engagement programme jointly led by AP7 and 
the Church of England Pensions Board.  The programme has been developed in 
consultation with IIGCC and is focussed on driving change in corporate lobbying within 
European listed companies ahead of the 2020 UNFCCC Conference of the Parties 
(Paris +5).   

 
Programme Aim: 
 

3. AP7 and the Church of England Pensions Board are leading a dedicated 
engagement programme to address corporate climate lobbying and lobbying by 
trade associations to ensure alignment with Articles 2.1(a) and 4.1 of the Paris 
Agreement.  The programme is intended to establish a new standard for 
corporate responsibility and reporting on this issue.  As part of the programme 
some targeted shareholder resolutions will be considered at companies in key 
sectors lobbying on climate change. 
 

4. The aim of the programme is to: 
 

Bring focus to the issue of corporate climate lobbying and drive improved 
corporate behaviour in a concerted manner before the next major UN 
climate negotiations in 2020.   

 
Adam C.T. Matthews (Church of England Pensions Board & IIGCC Board Member), 

Charlotta Dawidowski Sydstrand (AP7)  
 
These expectations are supported by the IIGCC, AP7 and the Church of England Pensions Board and 
the following organisations: AP2, APG Asset Management, BNP Paribas Asset Management, 
ERAFP, Hermes EOS, Hermes Investment Management, Kempen Capital Management, 
Länsförsäkringar AB, Legal & General Investment Management, MP Pension, NN Investment 
Partners, Nykredit Asset Management, Öhman, Rathbones Greenbank, Robeco, RPMI Railpen, 
Skandia 

fick motionen på övriga gruvindustrin där transparensen 
ökade samtidigt som röstningsrådgivare började ställa 
det som krav.

Motionen hade föregåtts av dialog mellan ACCR och 
Rio Tinto kring bristen på transparens om medlemskap i 
lobbyorganisationer, en dialog som dock inte lett fram till 
någon förbättring hos företaget. ACCR kontaktade AP7 
med ett underlag till en motion. 

Förslaget hade hög relevans med hänsyn till Rio Tintos 
medlemskap i flera stora gruvorganisationer som bedrivit 
lobbying för en nedmontering av Australiens skatt på kol
dioxidutsläpp till förmån för en subventionerad brytning 
av brunkol.

Motionen utgick från de krav som ACCR tidigare ställt 
på gruvbolaget BHP och som lett fram till BHP:s Industry 
Association Review, som var en förebild. 

Tillsammans med Church of England och BNP Paribas 
formulerade vi ”European Investor Expectations on 
Corporate Lobbying on Climate Change”. Utifrån förvänt
ningarna i dokumentet vände vi oss till de största klimat
påverkande bolagen i Europa och ställde krav på ökad 
styrning, kontroll och öppenhet kring klimatlobbying.

Rio Tinto – ett framgångsrikt nederlag
Inför gruvbolaget Rio Tintos australiensiska bolags
stämma i maj 2018 lade AP7 tillsammans med ACCR, 
Local Government Super och Church of England en 
aktie ägarmotion gällande bolagets direkta och indirekta 
klimatlobbying via branschorganisationer. Förslaget om 
bättre styrning och transparens väckte internationell 
uppmärksamhet och ledde till att Rio Tinto tog vissa 
steg mot förbättrad rapportering. Desto större effekt 

Investerares förväntningar på företag kring klimatlobbying

Sammanfattning av innehållet i ”European Investor Expectations 
on Corporate Lobbying on Climate Change”

Företaget ska agera för Paris avtalet och stödja regleringar som 
begränsar klimatförändringar. Detta gäller såväl företagets direkta 
aktiviteter som indirekta via organisationer som antingen företräder 
eller finansieras av företaget.  

Företaget ska påvisa tydlig intern styrning som säkerställer att 
all direkt och indirekt lobbying stödjer företagets officiella klimat
policy. Översyn ska regelbundet göras, handlingsplan ska finnas vid 
avvikelser. 

Företag ska agera när direkt eller indirekt lobbying ej överens-
stämmer med företagets klimatpolicy, genom att:

•   Offentliggöra skillnaderna i företagets och organisationens  
ställningstagande.

•   Påverka organisationen att den upphör med lobbying i frågan. 

•   Lämna organisationen. 

Företag ska transparent redovisa ovanstående, sin klimatpolicy, 
sin direkta och indirekta klimat lobbying, sina medlemskap och stöd 
till organisationer som bedriver klimatlobbying (inklusive politiska 
organisationer) samt deras ställnings tagande i klimatfrågan.

https://www.ap7.se/app/uploads/2018/10/
investor_expectations_climate_lobbying_
oct_2018.pdf

https://www.ap7.se/app/uploads/2018/10/investor_expectations_climate_lobbying_oct_2018.pdf
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Vi vill verkligen berömma Rio Tinto  
för att de nu har reviderat sin strategi  
och visar vilja att påverka de lobbygrupper 
som mot sätter sig progressiva förändring-
ar mot klimat förändringar. 
Brynn O’Brien, Australasian Centre for Corporate Responsibility 2019  
när RioTinto presenterade sitt egna ställningstagande i klimatfrågan.

Driva förändring

Motionen krävde följande av Rio Tinto:
•  Styrelsen låter göra en översyn och analys av bolagets 

involvering i klimatlobbying direkt och indirekt via 
näringslivsorganisationer

•  Redogör för huruvida den politiska lobbyingen är  
i linje med Rio Tintos egna klimatpolicyer och i linje  
med Paris avtalets tvågradersmål

•  Redogör för finansiering av lobbying
•  Transparent rapportera resultatet av analysen. 

Rio Tinto motsatte sig förslaget, och angav att det inte 
låg i aktieägarnas intresse att översynen genomfördes 
och rekommenderade dem att rösta nej till förslaget. 
Trots att förslaget stöddes av flera stora kapitalägare 
röstades det ner av bolagsstämman. Senare samma 
år, när en liknande motion lades på det australiensiska 
energibolaget Origins stämma, rekommenderade röst
ningsrådgivarna att rösta för, och förslaget gick igenom. 
I kölvattnet av Rio Tintos bolagsstämma såg vi också hur 
gruvbolaget Anglo American självmant gick ut med ett 
åtagande att genomföra en lobbyingöversyn. Processen 
resulterade i att Rio Tinto till slut publicerade en rapport 
över sina medlemskap 2019.

Exemplet visar att även om en motion på en bolags
stämma inte röstas igenom kan den få positiva bieffekter 
flera år efteråt. Genom att fokusera på ett specifikt före
tag kan man skapa spridningseffekter till en hel marknad.

The Guardian

Artikel från april 2019.
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Driva förändring

Efter RioTintos stämma 2018 beslöt AP7, Church of 
England och BNP Paribas Asset Management att arbeta 
vidare med att involvera och påverka europeiska före-
tag i klimatlobbyingfrågan. 

Som grund för det gemensamma arbetet sammanfattade 
investerargruppen sina förväntningar på företagen och 
deras lobbyingaktiviteter i klimatfrågan. Förväntningarna 
formulerades inom ramen för investerarsammanslutning
en IIGCC och mynnade ut i en rad krav som under hösten 
2018 skickades till styrelseordförande i de 55 europeiska 
bolagen med störst klimatpåverkan. Initiativet syftade till 
att förmå företagen att se över sin lobbyingverksamhet 
och sina branschorganisationers agerande i klimatfrågan 
sett till bolagens uttalade stöd för Parisavtalet. 

Investerargruppen uppmanade företagen till ökad 
öppenhet kring klimatlobbying och att göra en översyn 
av sina branschorganisationers agerande kring klimat 

De europeiska bolagen med 
störst klimatpåverkan

A

Air FranceKLM, Air Liquide,  
Airbus Group, Anglo American, 
ArcelorMittal 

B

BASF, Bayer, BMW Group, BP 

C

Centrica, CEZ, CRH plc 

D

Daimler, Danone 

E

E.ON, EDF, Enel, Engie, Eni, Equinor 

F

Fiat Chrysler Automobiles, Fortum 

och energi frågan. I de fall agerandet inte överensstämde 
med Paris avtalets ambition uppmanades företaget att 
försäkra sig om att organisationerna ändrade sig. 

Investerarna hänvisade till företagets position på  
InfluenceMaps kartläggning, och konstaterade avslut
ningsvis att de övervägde att lägga klimatlobbyingför
slag vid kommande bolagsstämmor om det saknades 
tydliga belägg för hur företaget skulle åtgärda skillnader 
i ställningstaganden mellan den egna verksamheten och 
organisationernas. Kraven undertecknades av inves
terargruppen och investerarsammanslutningen IIGCC, 
med stöd av ytterligare 15 europeiska investerare som 
tillsammans förvaltar 2 biljoner dollar.

55 företag med stor klimatpåverkan

Tillsammans med Church of England kontaktade AP7  
totalt 55 europeiska bolag med stor klimatpåverkan  
för att klargöra våra förväntningar om att de anpassar  
sin klimatlobbying efter Parisavtalets mål. 

G

Gazprom, Glencore International, 
Groupe PSA, HeidelbergCement, 
Iberdrola 

L

LafargeHolcim, Lukoil,  
LyondellBasell Industries, 

M

MMC Norilsk Nickel,  
Moller Maersk Group 

N

National Grid, Naturgy (Gas  
Natural Fenosa), Nestle 

O

OMV 

P

PGE Group, Philips 

R

Renault, Repsol, Rio Tinto Group, 
RollsRoyce, Rosneft, Royal Dutch 
Shell, RWE 

S

SaintGobain, Severstal, Siemens, 
SSAB, SSE

T

ThyssenKrupp AG, Total 

U

Unilever 

V

Volkswagen, Volvo
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Driva förändring

Av de 55 bolag i Europa som kontaktades utmärkte  
sig 17 bolag i InfluenceMaps analys som de mest aktiva 
bromsklossarna för implementeringen av Parisavtalet. 

Efter att ha kommunicerat sina förväntningar i brevet 
till de 55 europeiska företagen med störst klimatpåver
kan, valde investerargruppen AP7, Church of England 
och BNP Paribas att särskilt fokusera på en marknad. 
Samtliga tyska företag hade besvarat brevet men utan 
att adressera sin roll i relation till branschorganisation
ernas lobbying. Insatserna riktades därför mot Tyskland 
och bilbolagen Daimler, BMW Group och Volkswagen, 
kemikoncernen BASF, kolkraftproducenten RWE samt 
byggmaterialföretaget Heidelberg Cement. 

Dialogen med HeidelbergCement tog snabbast fart, 
och följdes av dialoger med BASF och RWE. Diskus
sionerna skedde parallellt med investerargruppens 
förberedelser att lägga aktieägarmotion om transparent 
klimatlobbying vid bolagsstämmorna 2019. Dialogerna 
resulterade i att samtliga tre företag förband sig att 
redovisa sin finansiering av sina organisationer samt göra 
en översyn och ställa högre krav på dem. Detta gjorde 

Eskalerande dialogprocess

HeidelbergCement, BASF och RWE till föregångare i 
sina branscher att erkänna lobbying som en del av sin 
klimatpåverkan. 

Diskussionerna med de tre tyska bilföretagen utveck
lades långsammare. Investerargruppen beslöt därför att 
lägga aktieägarmotioner om klimatlobbying på de tre fö
retagens bolagsstämmor 2019. Förslagen nådde emeller
tid aldrig stämmornas dagordning. Samtliga tre bilbolag 
stoppade förslagen genom att hänvisa till en regel om att 
förslag inte kan läggas om stämman saknar kompetens 
att bedöma det. Frågan om direkt och indirekt klimat
lobbying lyftes dock av investerare och diskuterades vid 
bilbolagens stämmor. 

HeidelbergCement, BASF och RWE är  
föregångare i sina branscher genom att  
erkänna lobbying som en del av sin  
klimatpåverkan.

”
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Klimatlobbying – en  
utmaning och möjlighet

Varför är företags klimatlobbying en viktig 
fråga?

– Om du talar med en minister, regeringsförhand
lare eller ledande FNtjänste man som arbetar med 
klimatförändringar kommer de alla att bekräfta den 
roll som lobbying spelar för att forma resultaten av 
nationella, regionala och internationella processer. 
För mig åskådliggör två citat detta tydligt:

”Det finns en grupp av företag vars röst är 
mycket högre, som är bättre finansierad, 
som fungerar mycket mer unisont och som 
fortfarande är kvar i gårdagens teknik och 
bränslen.” 

Christina Figueres, UNFCCC:s  
verkställande sekreterare, 2011

”Jag får motstånd från fossilbränsle intressen 
som vill bevara en föråldrad status quo.  
När du börjar se massiva lobbyinsatser som 
stöds av fossilbränsleintressen eller konser
vativa tanke smedjor eller Kochbröderna, 
som driver att nya lagar ska riva upp standar
der för förnybar energi eller förhindrar nya 
clean energybolag att lyckas, då är det ett 
problem.”

Barack Obama, USA:s 44:e president, 2015

– AP7 har varit långt före många andra inves
terare när det gäller att identifiera effekterna av 
lobbying på klimatpolitik och internationella pro
cesser. Vårt gemensamma initiativ, som lanserades 
2018 och som vi välkomnade BNP Paribas Asset 
Management att ansluta till, syftade till att ställa 
bolagens stöd för Parisavtalet mot den lobbying
verksamhet som pågår under deras överinseende.

Vilka effekter har du sett?
– Sedan starten har vi fokuserat på 55 företag i  

Europa. Vi har sett väsentlig respons från exempel
vis Royal Dutch Shell, som publicerade en översyn 
av 19 av deras främsta branschorganisationer un
der 2019. Detta resulterade i att Shell lämnade en 
stor amerikansk organisation och började granska 
nio andra. Shell har kontaktat de granskade orga
nisationerna och tydliggjort att man kommer att 

Vårt gemensamma initiativ  
syftar till att ställa bolagens 

stöd för Parisavtalet mot den 
lobbyingverksamhet som pågår 

under deras överinseende.
 Adam Matthews

Adam Matthews, Director of Ethics and  
Engagement, Church of England Pensions Board 
Under hösten 2018 ledde Church of England Pensions  
Board tillsammans med AP7 en uppmaning som investerare 
med sammanlagt två biljoner dollar ställde sig bakom.  
Det gemensamma kravet som investerarna ställde på de 
55 bolagen med störst koldioxidutsläpp i Europa var ökad 
öppenhet samt att de skulle granska de ståndpunkter som 
drevs av branschorganisationerna där de är medlemmar.

Driva förändring
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Financial Times april 2019

Shell beslutade att gå ur amerikanska intresse
organisationer på grund av klimat lobbying.

överväga att lämna dem om ståndpunkterna inte 
ändras. De har även förbundit sig att rapportera 
utvecklingen kring detta årligen.

– En viktig framgång är att Shell tillsammans 
med ett antal andra olje och gasbolag tog ställ
ning mot en stor industriorganisation, The Ameri
can Petroleum Institute (API), och krävde en ökad 
reglering av metanutsläpp i USA. Det var första 
gången bolagen offentligt gick emot API.

En av de huvudsakliga förväntningarna vi ställer 
på bolagen är att de tydligt redogör för skillnader 
mellan bolagets klimatpolicy och aktiviteterna från 
deras branschorganisationer.

– I andra sektorer har vi sett åtaganden från 
Anglo American som har publicerat en egen 
granskning av sina intresseorganisationer. BP och 
Rio Tinto har även vidareutvecklat sina kriterier för 
att bedöma branschorganisationens anpassning till 
klimatförändringar.

– Det var också glädjande att Heidelberg Ce
ment, som det första cementföretaget, åtog sig i 
sin årsredovisning 2018 att granska sina medlem
skap i intresseorganisationer. Vi ser fram emot 
resultatet av den granskningen. Slutligen, inom 
bilsektorn gick Volkswagen ut som föregångare 
och utmanade en av de största branschorganisa
tionerna. Vi har även sett att frågan fått ökat fokus 
inom bilindustrin i USA.

Vad är nästa steg?
– Vi fortsätter att föra en dialog med bolagen 

inom flera sektorer för att uppmuntra dem att 
genomföra granskningar av sina branschorgani
sationer och lära sig av de föregångare inom olika 
sektorer som framträtt. Det finns ett ökat intresse 
och stöd för detta initiativ från institutionella inves
terare. IIGCC:s medlemmar har också visat ett ökat 
intresse för att lägga gemensamma resolutioner 
på stämmor inom de bolag som ännu inte agerat i 
frågan. 

Tillsammans med AP7 och BNP Paribas Asset 
Management arbetar vi också nära Chronos Sus
tainability för att ta fram ett ramverk som tydliggör 
ansvarstagande lobbying. Detta viktiga nästa steg 
borde vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

– Vi vill se god styrning inom dessa frågor samt 
få insyn i bolagens rapportering till aktieägarna, 
så att vi kan bedöma effektiviteten i deras tillväga
gångssätt. I slutänden, om den makt och det infly
tande som många branschorganisationer utövar 
på politiken skulle kunna riktas till att stödja målen 
i Parisavtalet och inte till att förhala åtgärder, tror 
jag att vi kommer att injicera en positiv kraft för 
förändring som kommer att höja ambitionsnivån.

– Det var också glädjande att 
Heidelberg Cement, som det 
första cementföretaget, åtog 

sig i sin årsredovisning 2018 
att granska sina medlemskap 

i intresseorganisationer. 
 Adam Matthews

Driva förändring



26    AP7  Temarapport Klimatlobbying

Driva förändring

Under våren 2019 höll IIGCC, BNP Paribas, Church of 
England och AP7 ett rundabordssamtal i London med 
ett stort antal investerare och bolag från gruv- och 
oljeindustrin, samtliga med ambitionen att adressera 
lobbyingfrågan. Även akademiker från London School 
of Economics och ideella organisationer som Influen-
ceMap bidrog till samtalet. Fokus var att i ett öppet och 
lärande samtal utbyta erfarenheter och diskutera värdet 
även för bolagen att hantera sin indirekta lobbying. 

Seminariet inleddes med anföranden från IIGCC, BNP  
Paribas, Church of England och AP7 där de presenterade 
sin syn på vikten av att adressera frågan om klimatlob
bying. Det samlade budskapet från investerare var att 
företagen behöver få en bättre kontroll över de lobbying
aktiviteter som de finansierar. 

I den efterföljande paneldiskussionen med BHP, Anglo 
American och Shell utbytte företagen sina erfarenheter 
av att diskutera klimatlobbying internt och vilka svårig
heter och möjligheter de såg i att göra den typ av över
syn och publicera den typ av rapport som investerare 
efterfrågade. Företagen vittnade samtidigt om hur den 
översyn av lobbyingaktiviteter de gjort varit till nytta för 
företagen och hjälpt dem att definiera sina ståndpunkter 
i olika politiska frågor. Shell delade med sig av sin nyligen 
publicerade översyn av medlemskap i näringslivsorgani
sationer och beskrev hur uppgiften att ta fram rapporten 
hade bidragit till det interna arbetet och gett företaget 
nya insikter.

Dylan Tanner vid den ideella analysorganisationen  
InfluenceMap presenterade verktyg för att värdera och 
ranka företags lobbying. Ett av syftena med seminariet 
var att presentera och förankra idén om att ta fram ett 
akademiskt ramverk för hur företag och investerare 
kan arbeta kring klimatlobbying. Tillsammans med Dr 
Rory Sullivan och Richard Perkins från London School of 

Rundabordssamtal i London med  
investerare och europeiska fossilbolag

Allt för ofta stämmer inte företagens egna ställningstaganden kring 
Parisavtalet överens med den position som branschorganisationerna 
tar kring klimatförändringar. Efter att investerare uppmärksammat 
frågan etablerade Shell en ny norm för hur företag bör adressera 
lobbying frågan. Med sin översyn har Shell satt nivån på ”best practice” 
inte bara inom olje- och gasindustrin utan inom alla industrier.
Adam Matthews, Church of England Pension Fund, 2019 
efter Shells översyn av sina lobbyingaktiviteter.

”

Financial 
Times
Artikel från 
maj 2019.

Vi har bett Shell att utvärdera sina med-
lemskap och se över avvikelser. Vi ser  
nu att detta är bästa praxis inom olje- 
och gasindustrin, andra företag tittar 
säkert på vad som har skett här.  
Vi förväntar oss att fler följer efter.
Carola van Lamoen, chef för ägarstyrning på  
Robeco till Financial Times

”

Economics lades grunden för utformandet av ett sådant 
ramverk.

Rundabordssamtalet visade tydligt att företag genom 
sina näringslivsorganisationer spelar en viktig roll för 
att forma de politiska processerna och att företag och 
investerare, tillsammans med civilsamhället och forska
re, kan rikta denna kraft till något positivt i arbetet mot 
klimatförändringarna.
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Påverkansarbete ger resultat 

Påverkansarbete ger resultat

Under 2019 och 2020 har flera europeiska företag 
gjort utfästelser om att granska sina organisatio
ners ställningstaganden i klimatfrågan och trans
parent redovisa resultatet. 

På senare år har en ökad medvetenhet hos företagen i 
flera fall bidragit till offentliga åtaganden kring klimat
lobbying samt en insikt om att frågan är intimt knuten 
till företagets styrning. Även investerares engagemang i 
frågan har ökat och nya normer inom klimatlobbying har 
etablerats. Frågan drivs idag parallellt av flera investerar
grupperingar, baserat på nyetablerade normer från sam
arbetet mellan AP7, Church of England och BNP Paribas.

Investerarengagemanget ökar
Inför bolagsstämmosäsongen 2019 fanns klimatlobbying 
för första gången med bland proxyrådgivarnas röstnings
kriterier och under bolagsstämmorna i de europeiska 
bolagen tog investerare i flera fall upp klimatlobbying.  

RWE (Utilities): Publicerade en översyn av branschorgani
sationer i april 2020.

Shell (Olja och gas): Publicerade en första översyn över 
sitt engagemang med branschorganisationer i april 2019. 
En uppdatering publicerades i april 2020 som för första 
gången inkluderade information om finansiering av orga
nisationerna.

Total (Olja och gas): Publicerade en översyn kring sin  
koppling till intresseorganisationer i november 2019 som 
en del av en bredare klimatpublikation.

Bolag som har åtagit sig att offentliggöra rapporter:

ArcelorMittal (Gruvindustri): I maj 2019 åtog sig bolaget  
att publicera en översyn under första kvartalet 2020.  
Denna har dock försenats på grund av Covid19. 

HeidelbergCement (Gruvindustri): Offentliggörande av 
den första rapporten väntas under 2020.

Repsol (Olja och gas): Utlovade i november 2019 att leve
rera en översyn, som en del av en överenskommelse med 
CA100+.

Flera ytterligare bolag har åtagit sig att genomföra  
översyner av sina intresseorganisationer, men i samband 
med Covid-19 och uppskjutna årsstämmor har dessa 
försenats.

Många bolag har agerat på investerarnas påtryckningar 
att göra en transparent översyn över sina intresseorgani-
sationer och rapporterar hur deras lobbying ställer sig i 
relation till Parisavtalet.

Anglo American (Gruvindustri): Deras första granskning  
av sina branschorganisationer publicerades i april 2019. 
Rapporten hade dock brister beträffande bolagets styr
ning. Bolaget åtog sig i december 2019 att publicera en för
bättrad översyn i april 2020. Denna var ännu ej publicerad  
i början av maj då årsstämman hölls.

BASF (Kemikoncern): Publicerade en översyn i november 
2019.

BHP (Gruvindustri): Publicerade sin andra översyn i  
december 2019 till följd av en aktieägarmotion.

BP (Olja och gas): Utlovade i maj 2019 att genomföra en 
översyn som publicerades i mars 2020.

Eni (Olja och gas): Publicerade en översyn i mars 2020.

Equinor (Olja och gas): Utlovade i april 2019 att genomföra 
en översyn som publicerades i mars 2020.

Glencore (Gruvindustri): Publicerade ett uttalande i 
februari 2019 i samarbete med CA100+ och publicerade 
en översyn av sina branschorganisationer under andra 
kvartalet 2019. 

Rio Tinto (Gruvindustri): Publicerade sin andra översyn i 
mars 2020, som inkluderade nya aspekter kring bolagets 
klimatlobbying.

Allt fler bolag genomför en översyn av sina intresse organisationer
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Påverkansarbete ger resultat 

Flera amerikanska investerare som följt investerarsam
arbetet kring klimatlobbying i Europa har inspirerats och 
driver frågan på motsvarande sätt i bolag i USA. AP7 
lade stämmoförslag kring klimatlobbying på Fords och 
General Motors amerikanska årsstämmor.

Det globala initiativet Climate Action 100+ etable
rades 2017 och stöds av 370 investerare med totalt 35 
biljoner dollar i förvaltat kapital i arbetet med att minska 
växthusgasutsläppen i världens största företag. Sedan 
2019 granskar initiativet företagens växthusgaspåverkan 
även utifrån hur väl deras direkta och indirekta lobby
ing i klimatfrågor stämmer överens med Parisavtalets 
tvågradersmål. I 2019 års redogörelse från Climate 

Repsol 
När investerarsamarbetet Climate Action 100+ inleddes i 
december 2017 listades de 100 företag i världen som har 
de högsta direkta och indirekta utsläppen av växthus
gaser, däribland det spanska olje och gasbolaget Repsol. 
Sedan dess har företaget ställt sig bakom Parisavtalet 
och fastställt ett ambitiöst program för att minska sina 
koldioxid utsläpp. Repsol har även offentliggjort en sär
skild policy för företagets klimatlobbying.7

Policyn föreskriver att Repsol ska:

1.    Bedriva lobbyingaktiviteter som är till förmån för 
klimatmålen i Parisavtalet.

2.   Säkerställa en intern styrning så att alla företagets 
aktiviteter överensstämmer med företagets klimat
åtaganden.

3.   Utifrån en handlingsplan hantera situationer då  
organisationer som finansieras av Repsol agerar  
tvärtemot företagets klimatpolicy.

4.   Vara transparent beträffande klimatlobbying och 
medlemskap i intresseorganisationer som engagerar 
sig i klimatfrågor. Samt  interna styrningen och  
hanterade incidenter enligt punkt 3.

Action 100+ utvärderas bolag i olika industrier utifrån de 
krav kring klimatlobbying som AP7, Church of England 
och BNP Paribas framförde till europeiska bolag 2018. 
En av sammanslutningens fokusfrågor under 2020 blir 
att säkerställa att företagen ökar sin transparens kring 
klimatlobbying aktiviteter. 

Transition Pathway Initiative (TPI) är ett investerar
initiativ etablerat 2017 som syftar till att utvärdera före
tagens beredskap att anpassa sig till låga utsläppsnivåer 
av koldioxid. Sedan 2019 ingår företags hantering av sina 
direkta och indirekta klimatlobbying i TPI:s metod för att 
mäta företagens klimatanpassning.

Det spanska energibolaget Repsol har ställt sig bakom Parisavtalet och 
fastställt en plan för att minska sina höga koldioxidutsläpp. Bolaget har 
även publicerat en klimatlobbyingpolicy. 

BNP Paribas Asset Management välkomnar Repsols positiva svar på vår uppmaning till 
ökad sammanhållning och öppenhet kring klimatrelaterad företagslobbying och att se till 
att verksamheten överensstämmer med Paris avtalets mål. Repsol har idag tagit ett viktigt 
steg för att offentligt förbinda sig till positiv lobbyverksamhet till förmån för klimatmålen 
på ett helt öppet och ansvarsfullt sätt, samt vidta åtgärder mot felanpassning där det 
behövs i alla organisationer som de är medlemmar i eller stödjer ekonomiskt.
Helena Viñes Fiestas, Global Head of Stewardship and Policy på BNP Paribas Asset  
Management efter att Repsol 2019 publicerat sin översyn och lobbyingpolicy.

7    www.repsol.com/en/shareholdersandinvestors/sociallyresponsible
investors/publicpolicyengagementonclimatechange/index.cshtml

https://www.repsol.com/en/shareholders-and-investors/socially-responsible-investors/public-policy-engagement-on-climate-change/index.cshtml
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Nästa steg: Normutveckling

Arbetet kring klimatlobbying har gått in en ny fas. Nu ligger fokus på att utveckla 
normen för ansvarsfull klimat lobbying. BNP Paribas, Church of England och AP7 
utarbetar tillsammans med Chronos Sustainability under hösten 2020 ett ramverk för 
hörnpelarna av ansvarsfull klimatlobbying.

Ramverket ska göra det möjligt för investerare att på ett 
relevant och systematiskt sätt bedöma om, och i vilken 
utsträckning, företagslobbying är i linje med Parisavtalet. 
Målet är att tillhandahålla ett sätt genom vilket företag, 
investerare och andra intressenter kan säkerställa att all 
politisk påverkan sker på ett sätt som stöder Parisavta
let. Oavsett om påverkan sker direkt från företagen eller 
indirekt via företagens näringslivsorganisationer.

Projektet kommer att identifiera de sätt som företag 
och deras lobbyingorganisationer utövar inflytande på 
klimatpolicyprocesser och definiera hur dessa aktiviteter 
ska hanteras och styras av företagen. Projektet kommer 
också att bedöma vilka luckor som finns i nuvarande 
arbete och utveckla ett sätt att analysera, bedöma och 
jämföra företags lobbying.

Ramverket kommer att dra nytta av input från ett brett 
spektrum av intressenter. Det kommer att utformas i linje 
med rekommendationer enligt Transition Pathway Initia
tive (TPI) och andra brett förankrade processer. 

Som aktieägare förväntar vi oss att när företag deltar i att påverka 
offentligt beslutsfattande kommer de att stödja kostnadseffektiva 
politiska åtgärder för att mildra klimatförändringsrisker och stödja 
en ordnad övergång till en koldioxidneutral ekonomi senast 2050. 

Under de senaste månaderna har BNP Paribas Asset Management 
sam arbetat med företag och lämnat in resolutioner för att begära 
större insyn i deras lobbyverksamhet och att den överensstämmer 
med målen i Paris avtalet. Detta projekt kring framtagande av ett 
ramverk kommer att hjälpa oss att ytterligare förfina vår dialog 
med företag, eftersom företags påverkan på beslutsfattandet 
kan hjälpa till att undvika katastrofala konsekvenser – inte minst 
ekonomiska.

 Helena Viñes Fiestas,  
 BNP Paribas Asset Management

Under hösten 2020 pågår en konsultationsprocess för  
att få synpunkter och feedback på de slutsatser som  
projektet hittills dragit. Under konsultationen häm
tas åsikter in från en bred bas av globala intressenter, 
företag, branschorganisationer, politiker/beslutsfattare, 
investerare, akademiker, civilsamhällets organisationer, 
journalister och allmänheten med erfarenhet av lobbying.

Ramverket kommer att göra det möjligt för investerare 
att identifiera vilka företag som engagerar sig i linje med 
Parisavtalet. Det vill säga företag med robust styrning 
och kontroll över sin lobbying som agerar när deras 
näringslivsorganisationer utövar lobbying på ett sätt som 
strider mot företagets egna ståndpunkter kring klimat
förändringar.
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Lärdomar och medskick
Efter vårt arbete med klimatlobbying har vi tagit fasta på ett antal lärdomar och medskick 
vi gärna förmedlar till andra investerare som vill engagera sig i bolags klimatlobbying.

Bolagen bör ta  
ansvar för bransch
organisationernas 
agendor

Frågan om intresse
organisationers 
klimat lobbying 
handlar om att bolag 
har ett politiskt ansvar. 
Detta eftersom de har 
ett inflytande över 

den lagstiftande processen genom sina medlemskap 
i lobbyorganisationer. Därför bör företag ta ansvar för 
detta inflytande och undersöka vilka klimatfrågor deras 
medlemsorganisationer driver mot beslutsfattare och 
hur de överensstämmer med deras egna ståndpunkter. 

Investerare bör ställa  
krav på transparens

Investerare bör ställa 
krav på att före tagen 
har kontroll över sin 
direkta och indirekta 

lobbying och transparent redovisar ställningstaganden, 
medlemskap och åtgärder. Krav på transparens kring 
policyer och ställningstaganden kan uppfattas som udd
löst men det är en förutsättning för fungerande styrning, 
samverkan och förtroende. 

Genom ökad transparens tvingas bolaget att reflek
tera över och förankra sina ställningstaganden, ofta 
hela vägen upp till styrelsen. Det ger bolaget en över
blick över vilka intresseorganisationer de är medlem
mar i och hur väl deras ställningstaganden kring klima
tet stämmer överens med bolagets egna. Reflektionen 
och översynen lägger grunden för ytterligare steg i linje 
med Parisavtalet och för att som medlem påverka  
intresseorganisationerna i samma riktning. 

1
KARTLÄGG

Styrelsen bör genomföra en 
kartläggning av företagets 

direkta klimatlobbying eller 
via medlemsskap i organisa
tioner. Samt undersöka om 

den sker i linje med  
Parisavtalet.

2
SÄKERSTÄLL  

INTERN STYRNING
Upprätta en robust intern  
styrning som säker ställer  

att all lobbying, direkt  
och indirekt, stödjer  

Paris avtalet.

3
AGERA

Åtgärda lobbying som  
inte överensstämmer med 

företagets klimatpolicy  
eller Parisavtalet genom  
att påverka eller lämna 
intresse organisationen.

4 
REDOVISA

Tydligt redovisa företagets 
ståndpunkter, lobbyingverk

samhet och vidtagna åtgärder 
i fall där lobbying inte över

ensstämmer med Parisavtalet.
Upprepa processen  

varje år.

Investerares  
förväntningar  

på företag
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Ställ krav på det  
interna ansvaret  
inom bolagen

Ansvaret för en ansvars
full klimatlobbying ligger 
ytterst hos styrelsen. Sty
relserna bör därför inrätta 
en regelbunden översyn 
och ha en tydlig handlings

plan i de fall företagets och organisationens ställnings
tagande i klimatfrågan skiljer sig åt. Investerardialoger 
om lobbying måste därför ske med företagets högsta 
ledning. Andra avdelningar inom bolagen än de som 
investerare vanligtvis vänder sig till i hållbarhetsfrågor 
kan behöva involveras i dialogen om lobbyingfrågor.

Lär av metoder 
och synsätt från 
andra marknader

En del av formerna för det 
ägarstyrningsarbete som 
AP7 använt sig av inom kli
matlobbyingfrågan bygger 
på erfarenheter från vårt 
påverkansarbete i USA. 

Där används ofta investerares aktieägarmotioner för att 
inleda en diskussion. Vissa förslag stoppas och når inte 
ens dagordningen, men bidrar till ett publikt engage
mang varvid kraven ofta når företagen via andra vägar. 
Vårt arbete med de europeiska företagen har exempel
vis även fått effekter på bolag i USA och Australien.

Dra nytta av  
varandras  
styrkor

Identifiera din organi
sations drivkrafter och 
styrkor som kan bidra till 
samarbetet med andra 
aktörer som kompletterar 
varandra. Investerare kan 

bidra på olika sätt genom exempelvis lokal marknads
kännedom, ett stort förvaltat kapital, bra nätverk med 
mera. Expertorganisationer och forskare kan bidra med 
ämneskunskap. Lär av varandra och inspireras av de 
som kommit längre.

Goda samarbeten 
är avgörande

Man behöver inte vara 
storägare för att åstad
komma förändring. En 
förutsättning för att nå ge
nomslag hos företagen har 

varit samarbete med andra investerare. En framgångs
faktor i vårt projekt har varit att samarbetet skett i såväl 
mindre som större grupper. En liten drivande investe
rargrupp har möjliggjort handlingskraftigt agerande 
och beslutsfattande på kort tid. Men ett brett stöd inom 
IIGCC och CA100+ har varit en förutsättning för att ska
pa en stark legitimitet. När frågan väl etablerades i en 
bredare krets skapades momentum. Bilda därför gärna 
en förtrupp av investerare som är villiga att driva frågan 
längre, men glöm inte att förankra i de bredare leden. 
Breda samarbeten mellan exempelvis statliga aktörer, 
ideella organisationer, kommersiella organisationer och 
forskare bidrar till trovärdighet och legitimitet.Använd flera 

verktyg

Var beredd på att använda 
flera ägarstyrningsverk
tyg. Utnyttja er röst på 
bolagsstämmor och stöd 
investerarförslag i klimat

frågor och kring lobbying. Enbart dialog med bolagen 
räcker inte alltid hela vägen. I vissa europeiska länder 
förekommer legala hinder för investerare att lägga mo
tioner på bolagsstämmor. Vi har stött på hinder både 
i Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Att ha en 
beredskap att gå vidare med till exempel en resolution 
på bolagstämman kan vara ett effektivt verktyg för att 
nå förändring. Att som ägare delta i resolutioner för att 
göra sin röst hörd behöver heller inte vara betungande 
då man kan ansluta sig till andra ägares resolutioner.
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Källor och rekommenderad läsning

Källor och rekommenderad 
läsning

ACCR

https://www.accr.org.au

Carbon Disclosure Project (CDP)

https://www.cdp.net

Ceres

https://www.ceres.org

”Blueprint for Responsible Policy Engagement on  
Climate Change”

https://www.ceres.org/resources/reports/blueprint 
responsiblepolicyengagementclimatechange

Client Earth

https://www.clientearth.org/

Climate Action 100+

http://www.climateaction100.org/

InfluenceMap

https://influencemap.org/

”Trade Associations and their Climate Policy Footprint”

https://influencemap.org/site/data/000/306/Trade_ 
Association_Report_Dec_17.pdf

Institutional Investors Group on Climate 
Change (IIGCC)

https://www.iigcc.org 

”Investor expectations on corporate lobbying”

https://www.iigcc.org/resource/investorexpectationson 
corporatelobbying/

Policy Studies Institute (PSI) at the University 
of Westminster

”Lobbying by Trade Associations on EU Climate Policy”

http://www.psi.org.uk/pdf/2015/PSI%20Report_Lobbying%20
by%20Trade%20Associations%20on%20EU%20Climate%20
Policy.pdf
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EU Climate Policy
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CONVERGING ON  
CLIMATE LOBBYING   
 

ALIGNING CORPORATE PRACTICE  
WITH INVESTOR EXPECTATIONS 

Corporate 
Climate 
Lobbying
Successes, challenges 
and lessons learnt from 
investor activities relating 
to climate lobbying

Principles for Responsible Investment (PRI)

https://www.unpri.org

”Investors Expectations on Corporate Climate Lobbying”

https://www.unpri.org/Uploads/i/k/t/InvestorExpectationson 
CorporateClimateLobbying_enGB.pdf

”Converging on Climate Lobbying”

https://www.unpri.org/Uploads/g/v/q/PRI_Converging_on_climate_ 
lobbying.pdf

”Times up for Climate Change Denial Lobbyists”

https://www.unpri.org/priblog/timesupforclimatechange 
deniallobbyists/4892.article 

Share Action

https://shareaction.org/

TPI 

https://www.transitionpathwayinitiative.org/

”State of Transition Report 2020”

https://www.transitionpathwayinitiative.org/tpi/publications/50.pdf

UN Global Compact

https://www.unglobalcompact.org

”Guide for Responsible Corporate Engagement Climate Policy”

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/cli
mate/Guide_Responsible_Corporate_Engagement_Climate_Policy.pdf

Union of Concerned Scientists

https://www.ucsusa.org/

”The Climate Deception Dossiers” 

https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/07/TheClimate 
DeceptionDossiers.pdf

Öhman och AP7

”Corporate Climate Lobbying- successes, challenges and lessons  
learnt from investor activities relating to climate lobbying”

https://www.ap7.se/app/uploads/2019/02/190126_original_ 
corporateclimatelobbying.pdf
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Under dessa år vi arbetat med klimatlobbying  
tillsammans med andra aktiva ägare, framförallt  
Church of England och BNP Paribas, har mycket 
uppnåtts för att driva frågan framåt och för  
bolagen att ta ökat ansvar. Betydelsen av klimat-
lobbying har etablerats som en ny norm på 
hållbarhets agendan. Men det finns mycket kvar  
att göra för att sätta stopp för negativ klimat-
lobbying och få fler företag att se sitt ansvar  
för att intresse organisationer ska agera i linje  
med Parisavtalet.

Charlotta Dawidowski Sydstrand  
och Johan Florén, AP7



1
KARTLÄGG

Styrelsen bör genomföra en 
kartläggning av företagets 

direkta klimatlobbying eller 
via medlemsskap i organisa
tioner. Samt undersöka om 

den sker i linje med  
Parisavtalet.

2
SÄKERSTÄLL  

INTERN STYRNING
Upprätta en robust intern  
styrning som säker ställer  

att all lobbying, direkt  
och indirekt, stödjer  

Paris avtalet.

3
AGERA

Åtgärda lobbying som  
inte överensstämmer med 

företagets klimatpolicy  
eller Parisavtalet genom  
att påverka eller lämna 
intresse organisationen.

4 
REDOVISA

Tydligt redovisa företagets 
ståndpunkter, lobbyingverk

samhet och vidtagna åtgärder 
i fall där lobbying inte över

ensstämmer med Parisavtalet.
Upprepa processen  

varje år.

Investerares  
förväntningar  

på företag
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