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Denna rapport inventerar och sammanställer AP7:s eget 
arbete med offentlig policydialog och klimatlobbying uti-
från Global Standard on Responsible Corporate Climate 
Lobbying. Dels agerar AP7 som aktieägare i bolagen som 
ingår i aktieportföljen. Som ägare i företag genom aktie-
portföljen arbetar AP7 med aktivt ägande för att företagen 
ska driva en ansvarsfull klimatlobbying.

Dels agerar AP7 som en samhällsaktör och kan påverka 
beslutsfattare i klimatfrågor, bland annat, genom de organi-
sationer AP7 är en del av. I denna rapport har den senare 
rollen undersökts. 

AP7 har ett etablerat ramverk för ansvarsfulla investeri- 
ngar grundat på ”de värdenormer som präglar de interna-
tionella konventioner Sverige undertecknat när det gäller 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption”.3 

Målsättningarna för AP7:s arbete med de ägda bolagens håll-
barhet gäller även de organisationer AP7 är medlemmar i.

AP7:s arbete inom hållbarhetsområdet, och specifikt 
insatser för att synliggöra och inventera klimatlobbying, 
har en stark ställning internationellt. I den oberoende 
organisationen Influence Maps senaste rapport beskrivs 
AP7:s arbete för positiv klimatpåverkan som ledande, och 
ett ”tydligt exempel på bästa praxis kring starkt klimat-
anpassat förvaltarskap eller företagsengagemang.”4   

Rapporten utgår från de 14 kriterier som tagits fram i 
arbetet med Global Standard on Responsible Corporate 
Climate Lobbying för att utvärdera AP7:s arbete med 
policypåverkan De 14 kriterierna presenteras i en matris 
utifrån vilka AP7:s nuvarande aktiviteter och åtaganden 
utvärderas. Analysen sker i två steg, en inledande materiali-
tetsanalys följs av en närmare genomgång av relevanta 
medlemskap och aktiviteter. 

Baserat på de 14 kriterierna, som anges i Global Standard 
on Responsible Corporate Climate Lobbying (GSRCCL), 
går det att konstatera att AP7 bedriver ansvarsfull klimat-
lobbying i linje med relevanta klimatmål. Inga avvikande 
förhållningssätt eller ageranden går att identifiera i de 
organisationer där AP7 är medlem. Dock finns behov av att 
framöver öka transparensen och utvärderingen av området, 
då detta tidigare inte skett systematiskt.

Denna rapport och utlåtanden från Influence Map tyd-
liggör att det finns behov av klargöranden för att AP7 ska 
ligga i framkant gällande klimatlobbying. Mot bakgrund 
av granskningen har AP7 i samband med arbetet med 
rapporten rekommenderats att tydliggöra och ta fram 
material för följande punkter: 

• Externt synliggöra ansvarsroller hos AP7 för offentlig 
policydialog.

• Utveckla ett internt ramverk för hur AP7 ska följa de 
14 kriterierna – utkast till ett sådant finns i den här 
rapporten (se sid.8)

• Löpande implementera ett enklare ramverk för hur 
man ska följa de 14 kriterierna, till exempel i samband 
med hållbarhetsrapportering. Även detta kan framöver 
baseras på det ramverk som används i denna rapport.

• Ta fram underlag för att redovisa uppfyllnad av de mål 
som satts upp av organisationen Influence Map, och som 
tydligt korresponderar med standarden från GSRCCL. 
Detta innefattar tydligare ställningstaganden och 
rapporteringsformer inom klimatområdet. 

AP7 har under arbetets gång genomfört åtgärder för att 
bättre synliggöra ansvarsroller. I och med den här rapporten 
har AP7 tagit fram en metod för att analysera sin egen 
policypåverkan i klimatfrågor. Utöver det har det klargjorts 
vilka underlag som AP7 ska ta fram för att synliggöra egen 
policypåverkan. 

Förhoppningen är att det ramverk som här tillämpas, 
och sättet det tillämpas på, ska kunna underlätta för fler 
investerare att göra motsvarande genomgång. 

Om ramverkets tillämpning
Ramverket som tillämpas i rapporten har hämtats från 
GSRCCL. I sin ursprungsform används ramverket som en 
gemensam ’best practice’ för vad investerare förväntar sig 
av de företag som de investerar i. Däribland ställs krav på 
företagens klimatlobbying genom allianser samt handels-, 
intresse- och näringslivsorganisationer. 

För att föregå med gott exempel och analysera sitt eget 
policypåverkande arbete har AP7 med den här rapporten 
applicerat ramverket på sin egen verksamhet. I och med 
att AP7 är en myndighet och statlig pensionsfond så är 
ramverket inte möjligt att tillämpa i samma utsträckning 
som för privata företag.

Arbetsbeskrivning
Nordic Public Affairs har av AP7 getts i uppdrag att utifrån 
ramverket från GSRCCL granska alla de organisationer AP7 
är medlemmar i. Nordic Public Affairs har också intervjuat 
AP7 om deltagandet i dessa organisationer. Baserat på 
ramverket och intervjuerna har AP7 gjort en bedömning av 
hur väl AP7 följer sina egna krav.
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Avgränsningar och definitioner
I denna rapport har begreppet ’klimatlobbying’ avgränsats enligt de definitioner som utarbetats av forskare 
vid London School of Economics för AP7:s arbete med Global Standard of Responsible Corporate Climate 
Lobbying.1, 2

Klimatlobbying 
Termen klimatlobbying syftar på aktiviteter som utförs för att direkt eller indirekt påverka politiska aktörers 
eller förvaltningsaktörers klimatpåverkande politiska beslutsfattande. Klimatpåverkande politik hänvisar 
till all miljömässig eller icke-miljömässig offentlig policy med konsekvenser (positiva eller negativa) för att 
förverkliga målsättningarna i Parisavtalet. 

Ansvarsfull klimatlobbying 
”Ansvarsfull lobbyverksamhet för klimatförändringar” definieras som lobbyverksamhet som avser att 
påverka i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius 
över förindustriella nivåer, och där ambitionen är att utsläppen av växthusgaser ska toppa och minska så 
snart som möjligt. 

Lobbyområden 
Klimatlobbying är inte begränsad till politiska åtgärder som direkt berör klimatförändringar. Det omfattar 
även lobbyverksamhet som har en indirekt effekt på utsläpp av växthusgaser och/eller global temperatur-
ökning, såsom politiska åtgärder inom energi, infrastruktur, markanvändning och beskattning. 

Lobbyaktörer 
Aktörer omfattar branschorganisationer, branschorgan, tankesmedjor, koalitioner och branschallianser. Det 
kan även inkludera gräsrotsorganisationer eller andra organisationer som finansieras av investerare.

Kommentar
Ordet lobbying har negativa konnotationer på svenska, men det bör poängteras att det är legitimt att 
företräda och föra fram olika intressegruppers synpunkter. Ofta används andra mindre laddade begrepp 
i Sverige, såsom offentlig policydialog eller påverkansarbete. AP7 bedriver inte direkt påverkansarbete i 
Sverige, men benämner dylika aktiviteter internationellt som offentlig policydialog. 

Det kan konstateras att de definitioner som är aktuella inte är helt applicerbara på det arbete AP7 som 
statlig myndighet bedriver. Samtidigt förordar de experter som utarbetat standarden att definitionerna ska 
tolkas brett. Det angreppssättet har också applicerats här.  
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Mellan åren 2017–2019 genomförde AP7 en temarapport 
om klimatlobbying. Rapporten grundade sig i lärdomarna 
från tidigare års temarapport om klimat som genomfördes 
mellan 2015–2017. I temarapporten om klimat framkom det 
att företag påverkar klimatet dels genom sina klimatutsläpp, 
dels genom att utöva inflytande på beslutsfattare som 
arbetar med klimat och energipolicy. Slutsatsen var att 
företagens inflytande på beslutsfattare kan vara väsentlig, 
ibland större än företagens egen klimatpåverkan.

Företagens påverkan på beslutsfattande sker framför 
allt genom intresse- och företagsorganisationer. Organisa-
tionerna behöver inte nödvändigtvis vara i linje med de 
globala klimatmålen. I somliga fall kan de till och med aktivt 
motarbeta klimatarbetet.

Slutsatsen kring företagens klimatpåverkan satte fingret 
på behovet av att kunna redovisa hur företag bedriver 
klimatlobbying genom medlemskap i organisationer. Därför 
sjösatte AP7 under temaarbetets andra år (2018) ett ram-
verk i samarbete med tre andra investerare för redovisning 
av klimatlobbying. Redovisningen lämpar sig framför allt för 
börsnoterade bolag. Men som den här rapporten visar är 
det meningsfullt att investerare föregår med gott exempel 
och är transparenta i fråga om klimatlobbying.

 

2018 initierade AP7 tillsammans med BNP Paribas Asset 
Management, the Church of England Pensions Board 
och Chronos Sustainability initiativet Global Standard on 
Responsible Corporate Climate Lobbying, som är en global 
standard för en ansvarsfull klimatlobbying.10 

Dokumentet utgörs av 14 kriterier som ska hjälpa 
företag att föra en mer hållbar och ansvarsfull påverkan 
på klimatområdet. Initiativet undertecknas av investerare 
och företag. Målen syftar till att ge investerare och företag 
ett gemensamt ramverk för att på ett transparent sätt 
redovisa deras klimatlobbying. Ramverket underlättar 
rapportering och överblick av klimatarbetet, samt möjliggör 
ansvarsutkrävande.

AP7:s arbete utifrån de egna 14 kriterierna
Nedan följer en redogörelse för hur väl AP7 uppfyller de 
14 kriterierna som är listade enligt den globala standarden. 
Som nämnts är standarden framtagen för företag och 
investerare. I och med att AP7 är en myndighet så är vissa 
av kriterierna svåra att tillämpa. Bland annat eftersom AP7 
inte är en del av näringslivsorganisationer på samma sätt 
som börsnoterade bolag tenderar att vara.

Att tillämpa de 14 kriterierna på AP7 ska därför ses som 
ett sätt att öka den egna transparensen och identifiera 
områden för förbättringar och fördjupat arbete.

I arbetet för att leva upp till Parisavtalet spelar invest-
erare en central roll. Dels genom att göra klimatpositiva 
investeringar och påverka näringslivet. Dels genom att 
gå i bräschen för implementering av nya regelverk och få 
beslutsfattare att fatta klimatsmarta beslut. Det har aktua- 
liserat frågan om hur företag, investerare och organisationer 
arbetar med påverkan, policydialog och klimatlobbying.

Redan 2013 påtalade FN möjligheterna för investerare 
och företag att använda lobbying för att ”Bli en ansvarsfull 
röst i klimatpolicy debatter”.5 Både investerare och företag 
sågs som pådrivare i omställningen mot en mer hållbar 
ekonomi. Idag har diskussionen vuxit och problematiserats 
och innefattar hur allianser och intresse- och näringslivs-
organisationer påverkar beslutsfattare genom lobbying och 
policydialoger. 

Inspel från aktörer inom näringslivet efterfrågas i många 
fall av beslutsfattare, framför allt för att försäkra sig om att 
klimatpolicy som genomförs är evidensbaserad, genomför-
bar och demokratiskt förankrad.6, 7 Således är inte påverkan 
på klimatpolicy per se negativ eller hämmande av reglering. 
Snarare är det viktigt att granska vilka medel som används, 
vilka ändamål som eftersträvas och relationen mellan medel 
och ändamål. 

Indirekt och direkt påverkan
Beslut om regelverk fattas ytterst på politiskt. Men fram-
tagandet av policy sker ofta bland företag, allianser och  
gräsrotsorganisationer. Enligt en sammanställning 
(”policy brief”) gjord av London School of Economics om 
klimatlobbying, kan påverkan av policy ske direkt eller 
indirekt.9

Verktyg för AP7 att påverka klimatpolicy
AP7:s klimatarbete syftar till att driva på en omställning av 
ekonomin. Det sker genom att investera i verksamheter som 
minskar klimatrisker, samt genom att vara en aktiv ägare. 
Så som svensk myndighet följer AP7 de konventioner som 
Sverige tillträtt och ingångna internationella avtal. 

AP7 styrs genom riksdagsbeslut och representerar en 
mycket bred sparargrupp. Utgångpunkten för AP7:s eget 
arbete är de internationella konventioner Sverige under-
tecknat. AP7 ska agera föredömligt och i linje med dessa. 
Det ställer höga krav på AP7:s agerande samtidigt som 
det i viss mån begränsar utrymmet att gå utöver dessa 
ramar. Den svenska riksdagen står mycket tydligt bakom 
1,5-gradersmålet och AP7 har ett tydligt mandat att påverka 
innehav och finansmarknader i linje med detta. 

AP7 har som mål att vara en aktiv ägare och agera 
föredömligt i linje med internationella konventioner. Kort-
fattat så har AP7 flera verktyg eller tillvägagångssätt som 
kan tänkas påverka klimatpolicy:

1. Påverkan genom de organisationer där AP7 är medlem. 
Därigenom kan AP7 ha påverkan på beslutsfattare och 
klimatpolicyutveckling. Denna potentiellt mer direkta 
påverkan är inte tidigare genomlyst och analyseras här. 

2. AP7 skriver remissvar och kommunicerar med folkvalda 
beslutsfattare kopplat till den egna verksamheten. Denna 
dialog rör direkt styrning av och information om AP7:s 
verksamhet. Den bedöms inte vara klimatpåverkande 
även om en bred definition används.

3. AP7 bedriver opinionsbildning och kommunikations-
arbete i linje med sina åtaganden på hållbarhetsområdet. 
Detta kan beskrivas som en form av indirekt påverkan, 
och den sker öppet och transparent. Exempelvis 
genom att t ex delta i runda bord, seminarier, skriva 
debattartiklar etc. Även bredare kommunikation i form 
av till exempel bloggande, års- och hållbarhetsredovis-
ningar skulle kunna beskrivas som indirekt påverkande. 
Detta arbete bedrivs transparent och kommuniceras 
externt. Arbetet bedöms vara indirekt och ansvarsfull 
klimatlobbying. 

4. AP7 bedriver internt utveckling av ramverk, regelverk 
och initiativ som kan påverka global politik. Arbetet 
synliggör och driver omställning som en typ av frivillig 
reglering, vilket i sin tur kan samverka med och påverka 
policyutveckling och förändring av lagstiftning. Arbetet 
bedöms vara indirekt men svagt påverkande ansvarsfull 
klimatlobbying.

5. Påverkan av företagsinnehav och därigenom indirekt 
påverkan på näringslivsorganisationer. Innehavspåverkan 
sker framför allt genom de verktyg som AP7 har tillgäng-
liga som till exempel röstning på bolagsstämmor, dialog 
och juridiska processer. Förändring i företagspolicy har 
en indirekt påverkan på näringslivsorganisationer. Detta 
är en indirekt form av påverkan som ej kan bedömas vara 
klimatlobbying.

14 kriterier för klimatlobbying – ett initiativ av AP7

Klimatlobbying – en kort redogörelse

Direkt påverkan (Intern) 
Direktkontakt med beslutsfattare.  
Exempelvis att möta beslutsfattare, 
delta i interna konsultationer, 
finansiera eller strategiskt sprida 
studier till beslutsfattare.

Indirekt påverkan (Extern) 
Mobilisering av allmänhet eller stake- 
holders. Exempelvis positivt laddad 
rapportering av avsändaren, använd-
ning av massmedia för att väcka 
opinion, organisering av allmänhet  
och finansiering av tankesmedjor.

AP7 policydialog och klimatlobbying 2022 AP7 policydialog och klimatlobbying 2022
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Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying – 14 kriterier

Mål Nuläge Förslag
Det finns ett offentligt uttalande 
om att AP7 ska ta nödvändiga steg 
för att försäkra sig om att dess 
medlemsorganisationer genomför 
klimatlobbying inom ramen för 
1,5-gradersmålet.

Det finns uttalanden för 1,5-graders-
målet från Richard Gröttheim. 
Finns inget specifikt uttalande om 
1,5-gradersmålet, AP7 och medlems-
organisationer.

Ta fram och publicera ställnings-
tagande för att arbeta aktivt 
med 1,5-gradersmålet även i 
medlemssammanhang.

En person på styrelsenivå har översikt 
över AP7:s inställning till klimatlobbying 
och aktiviteter.

Styrelsen får regelbundet genomgång 
av klimatarbetet av Chef för ESG och 
kommunikation

Förtydliga offentligt

En person på ledningsnivå har 
ansvar för AP7s implementering av 
klimatlobbying för policy och praktik.

Johan Florén, Chef för ESG och 
kommunikation har ansvar för 
policydialog och påverkan

Förtydliga på hemsidan.

Initiera en årlig översikt som säker-
ställer att alla direkta och indirekta 
klimatlobby-aktiviteter samstämmer 
med målet om 1,5-gradersmålet.

Finns ej sen tidigare, men görs i denna 
rapport. 

Följ upp den inventering som görs i 
denna rapport. 

Det finns ett tydligt ramverk för hur 
man ska agera om de organisationer 
man är medlem i inte lever upp till målet 
om 1,5-gradersmålet.

Finns ej sen tidigare, men ett sådant 
föreslås i denna rapport. 

Använd den modell som föreslås i 
denna rapport. 

Det publiceras en årlig sammanställning 
av AP7:s bedömningar och verksamhet 
i relation till 1,5-gradersmålet. 

(a) AP7:s egna klimatlobby-aktiviteter 
(b) medlemsorganisationernas 

klimatlobby-aktiviteter.

Finns ej. Det närmsta är Års- och 
hållbarhetsredovisnigen. Men där 
redovisas inga direkta aktiviteter.

Redovisa för några utvalda fall där AP7 
har genomfört klimatlobby-aktiviteter. 
Följ upp den genomgång som görs i 
denna rapport. 

AP7 offentliggör sin övergripande 
bedömning av det inflytande som deras 
klimatlobbying har haft på: 

(a) att stödja en ambitiös offentlig 
klimatförändringspolitik; 

(b) den egna förmågan att leverera 
sin egen övergångsstrategi.

Den här rapporten kan ses som ett 
första steg mot målet. 

Återkommande utvärdering av 
dessa parametrar föreslås ingå i 
hållbarhetsredovisning framöver. 

Tabell 1 - Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying

Policy commitment
1. Make a public commitment to align all of its climate 

change lobbying with the goal of restricting global 
temperature rise to 1.5C above pre-industrial levels 

2. Apply the scope of this commitment to all of its 
subsidiaries and business areas, and all operational 
jurisdictions 

3. Publicly commit to taking steps to ensure that the 
associations, alliances and coalitions of which it is a 
member conduct their climate change lobbying in line 
with the goal of restricting global temperature rise to 
1.5C above pre- industrial levels 

Governance
4. Assign responsibility at board level for oversight of its 

climate change lobbying approach and activities 

5. Assign responsibility at senior management level 
for day-to-day implementation of its climate change 
lobbying policies and practices 

6. Establish an annual monitoring and review process to 
ensure that all of its direct and indirect climate change 
lobbying activities across all geographies are consistent 
with the goal of restricting global temperature rise to 
1.5C above pre-industrial levels 

7. Establish a process for engaging with stakeholders 
related to setting and reviewing its climate change 
lobbying policies, positions and activities 

8. Establish a clear framework for addressing misalign-
ments between the climate change lobbying positions 
adopted by the associations, alliances and coalitions of 
which it is a member and the goal of restricting global 
temperature rise to 1.5C above pre-industrial levels

 

Action
9. Publish a detailed annual review covering the company’s 

assessment and actions related to the 1.5C- alignment 
of: (a) its own climate change lobbying activities; (b) the 
climate change lobbying activities of the associations, 
alliances, coalitions or thinktanks of which it is a member 
or to which it provides support 

10. Recognise the existence of and report on action to 
address any misalignments between its climate change 
lobbying and/or the climate change lobbying activities 
of its trade associations, coalitions, alliances or funded 
thinktanks and the goal of limiting global temperature 
rise to 1.5C above pre-industrial levels 

11. Create or participate in coalitions that have the specific 
purpose of lobbying in support of the goal of restricting 
global temperature rise to 1.5C above pre-industrial 
levels 

Specific Disclosures

12. Publicly disclose, for all geographies, its membership of, 
support for and involvement in all associations, alliances 
and coalitions engaged in climate change-related 
lobbying 

13. Publicly disclose, for each of these organisations: (a) 
how much it pays to them on an annual basis; (b) those 
organisations where it sits on the board or plays an 
active role in committees or other activities related to 
climate change 

14. Publicly disclose its overall assessment of the influence 
that its climate lobbying has had on (a) supporting 
ambitious public climate change policy; (b) the 
company’s ability to deliver its own corporate transition 
strategy

De 14 kriterierna i Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying

AP7 policydialog och klimatlobbying 2022 AP7 policydialog och klimatlobbying 2022
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Utifrån de organisationer AP7 är medlemmar i har ett urval 
gjorts baserat på London School of Economics omfattnings-
beskrivning i Global Standard on Responsible Corporate 
Climate Lobbying. Organisationerna som valts ut uppfyller 
följande kriterier:

Samhällsaktör – Medlemsorganisationen definierar sig som 
till exempel branschorganisationer, branschorgan, tanke-
smedjor, koalitioner och branschallianser. Organisationen är 
på något sätt samhällspåverkande. 

Klimatrelaterade ämnen – Medlemsorganisationen arbetar 
med ämnen som påverkar beslutsfattande inom klimat. 
Definitionen som används är bred och innefattar till exempel 
energi, infrastruktur, markanvändning och beskattning.

Arbetar med direkt policypåverkan – 
Medlemsorganisationen har direkt påverkan på beslutsfattare 
genom till exempel remissvar eller politiska uppvaktningar. 

Arbetar med indirekt policypåverkan – Medlemsorganisa-
tionen påverkar beslutsfattare genom att till exempel 
mobilisera aktörer eller sprida kunskap.

Utöver de fyra kriterierna nämnda i Global Standard on 
Responsible Corporate Climate Lobbying så har AP7 beslutat 
att även basera urvalet på om:

Organisationen anses ha inflytande i klimatrelaterad 
policy – Medlemsorganisationen har ett uttalat mål och/eller 
verktyg för att påverka policy, och bedöms göra detta i icke 
försumbar omfattning. 

Baserat på ovan nämnda kriterier har en matris tagits 
fram. För varje organisation har en materialitetsanalys 
genomförts för att granska om kriterierna uppfylls eller inte. 
Baserat på om organisationen uppfyller kriterierna har varje 
organisation tilldelats ja eller nej. De organisationer som 
uppfyller 60 procent eller mer av kriterierna har valts ut för 
att granskas närmare. 

Materialitetsanalys av AP7:s medlemskap i 
organisationer ur klimatlobbyperspektiv

Organisation Samhällsaktör Klimatfokus
Direkt 

policypåverkan
Indirekt 

policypåverkan

Har 
inflytande  

i klimatpolicy

Måluppfyllnad  
i procent

CDP Ja Ja Nej Ja Ja 80 %

Ceres Ja Ja Nej Ja Ja 80 %

Climate Action 100+ Ja Ja Nej Ja Ja 80 %

Farm Animal 
Investment Risk & 
Return (FAIRR)

Ja Nej Ja Ja Ja 80 %

Global Investors 
for Sustainable 
Development (GISD)

Ja Nej Nej Ja Ja 60 %

ICGN, International 
Corporate 
Governance Network

Nej Ja Nej Ja Nej 40 %

Institutional Investors 
Group on Climate 
Change (IIGCC)

Ja Ja Nej Ja Ja 80 %

Institutional Limited 
Partners Association

Nej Ja Nej Ja Nej 40 %

International 
Corporate 
Governance Network

Nej Ja Nej Ja Nej 40 %

SBai, Standards 
Board for Alternative 
Investments Ltd

Nej Ja Nej Ja Nej 40 %

SNS Nej Nej Ja Ja Nej 40 %

Sveriges Forum för 
hållbara investeringar 
(Swesif)

Nej Nej Ja Ja Nej 40 %

Swedish Investors 
for Sustainable 
Development (SISD)

Nej Nej Ja Ja Nej 40 %

Taskforce on Nature-
related Financial 
Disclosures (TNFD)

Nej Nej Nej Ja Nej 10 %

The Paris Aligned 
Investment Initiative 
Net Zero Asset 
Owner Commitment

Ja Ja Nej Ja Ja 80 %

Transition Pathway 
Initiative (TPI)

Nej Ja Nej Ja Nej 40 %

UN Principles 
for Responsible 
Investments (UNPRI)

Ja Nej Ja Ja Ja 80 %

* De organisationer, allianser eller koalitioner som har 60 % eller fler “Ja” tas med
** Fetmarkerade organisationer, allianser eller koalitioner undersöks närmare i rapporten

AP7 policydialog och klimatlobbying 2022 AP7 policydialog och klimatlobbying 2022



10 11

Av de 14 kriterierna i GSRCCL gäller mål 12, 13 och 14 redo-
görelser för medlemskap i andra organisationer. Ramverken 
för respektive mål är att respektive aktören ska:

12. Offentliggöra dess medlemskap i, stöd för och 
engagemang i alla föreningar, allianser och koalitioner 
som är engagerade i klimatförändringsrelaterad lobbying,

13. Offentliggöra för var och en av dessa organisationer: 

(a) hur mycket det betalar till dem på årsbasis; 

(b) de organisationer där den sitter i styrelsen eller 
spelar en aktiv roll i kommittéer eller andra aktiviteter 
relaterade till klimatförändringar

14. Offentliggöra sin övergripande bedömning av det 
inflytande som dess klimatlobbying har haft på: 

(a) stödja en ambitiös offentlig klimatförändringspolitik; 

(b) företagets förmåga att leverera sin egen företags-
övergångsstrategi

Nedan redogörs för de organisationer, allianser och koali- 
tioner AP7 ingår i, och som anses ha relevans för klimat-
arbetet och klimatlobbying. För varje organisation beskrivs 
historik, ståndpunkter, påverkansarbete samt bedömning 
av medlemskap, engagemang och möjlighet att påverka 
organisationen. Beskrivningar och bedömningar baseras 
på desktop research, mediebevakning av organisationerna 
samt intervjuer med medarbetare hos AP7. AP7 har också 
tillfrågats om de avgifter som betalats till organisationerna. 

AP7:s hållbarhetsinriktning utgår från Klimathandlings-
planen 2021. I handlingsplanen utgår AP7 från att Parisavtalet 
definierar de gränser för ett acceptabelt agerande i klimat-
frågan. Där är grundpremissen att organisationer ska verka 
för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader.

Förutom att de utvalda organisationernas redovisas utifrån 
ovanstående kriterier så bedöms följande aspekter:

• Anses AP7 ha inflytande i organisationen

• Är organisationens ståndpunkter i linje med AP7:s 
hållbarhetsinriktning och klimathandlingsplan, som 
innefattar Parisavtalets målsättningar

Inflytande i organisationen utgår från möjligheterna för AP7 
att vara en aktiv medlem. Det kan till exempel innefatta 
att skriva på öppna brev eller delta i samtal med besluts-
fattare. Endast nyttjande av data från organisationen 
klassas inte som inflytande, även om det indirekt kan driva 
policyförändring. 

Bedömningarna är (i linje med de rekommendationer ges 
för denna standard) inkluderande – gränsfall har således 
bedömts som potentiellt policypåverkande. Det har bedömts 
att AP7 har inflytande, om något exempel på inflytande kun-
nat hittas. Detta angreppssätt har valts utifrån målsättningen 
att synliggöra potentiellt påverkande inflytande. 

I det fall organisationerna bedriver klimatlobbying som 
inte är ansvarsfull föreslås ett liknande angreppssätt från 
AP7 som vid påverkan av företagsinnehav, enligt ramverket 
nedan. Indikatorer som tydligt visar på inflytande kan vara 
att sitta i styrelsen eller spela en aktiv roll i kommittéer eller 
andra aktiviteter relaterade till klimatförändringar. AP7 kan 
vara medlem i organisationer där man inte har ett tydligt 
inflytande, men som bedriver ansvarsfull klimatlobbying. 
Detta behöver inte vara problematiskt – medlemskapet kan 
ha andra syften än att utöva eget inflytande i organisationen. 

I analysen av relevanta medlemskap framöver föreslås 
AP7 använda ett liknande förhållningssätt som i sina aktie- 
innehav, med aktivt medlemskap och påverkan om det skulle 
visa sig att en organisation motarbetar parisavtalets mål. 

AP7 föreslås bedöma huruvida AP7 har inflytande eller 
en aktiv roll i organisationen, och huruvida organisationen 
driver klimatpolicy i enlighet med parisavtalet. AP 7 rekom-
menderas att använda sitt inflytande för att lyfta frågan 
internt i organisationen och skapa förändring, samt utvärdera 
huruvida denna påverkan fungerar. Om det skulle visa sig 
att AP7 inte har påverkande inflytande, rekommenderas att 
avsluta medlemskap. 

Om organisationen driver klimatpolicy, AP7 har inflytande 
och organisationen i sin tur bedöms ha inflytande, bör AP7 
sannolikt prioritera deltagandet i organisationen. 

Analys av relevanta medlemskap

Förslag till hantering och bedömning av organisationer

Bedömning av relevanta organisationer

Organisation
Har AP7 inflytande 

eller aktiv roll? 

Klimatpolicy i en-
lighet med AP7 och 

parisavtalet?
Handlingsplan Medlems-avgift

Ceres Ja Ja Prioritera Ja

Climate Action 100+ Ja Ja Prioritera Nej

CDP Nej Ja - Ja

FAIRR Nej Ja - Nej

GISD Ja Ja Prioritera Nej

IIGCC Ja Ja Prioritera Ja

PAII Ja Ja Prioritera Nej

UNPRI Ja Ja Prioritera Ja

AP7 har inflytande 
i organisationen

Påverka
organisationen

Prioritera 
deltagande

Ingen 
åtgärd

Utträde om  
påverkan  

misslyckats

AP7 saknar inflytande

Organisationen 
motarbetar 

parisavtalets mål

Organisationen 
arbetar för 

parisavtalets mål

AP7 policydialog och klimatlobbying 2022 AP7 policydialog och klimatlobbying 2022



12 13

Ceres – Coalition for Environmentally Responsible 
Economies
Ceres grundades 1989 och har sedan dess varit en av de 
ledande nätverksorganisationerna för att hjälpa företag och 
investerare ta policypåverkande initiativ. Ceres är ett nätverk 
av investerare, företag och icke-vinstdrivande organisationer. 
Genom nätverket driver de dialog med medlemmar för att 
påverka investeringar.

Ceres har under åren varit en aktiv del i att skapa nya 
initiativ, allianser och standarder. Bland annat är Ceres en av 
de grundande parterna till Climate Action 100+, The Investor 
Agenda, Paris Aligned Investment Initiative (PAII) och the 
Net Zero Asset Managers Initiative.

AP7 betalade en årsavgift på 88 000 kronor till  
Ceres 2022.

Ståndpunkter som drivs av organisationen
Ceres driver flera separata nätverk för att driva på policy-
förändring. Framför allt berör det fyra ämnen:

• Klimatlösningar

• Skydd av de globala vattenresurserna

• En rättvis och inkluderande ekonomi

• Accelerera den hållbara kapitalmarknaden

Bedömning
Ceres påverkansverktyg består främst i dess legitimitet 
samt antalet medlemmar och medlemmarnas dignitet. Som 
medgrundare till organisationer av bland annat Climate 
Action 100+, The Investor Agenda och PAII så är Ceres en 
av de mest framstående organisationerna för att påverka 
investerares och företags klimatarbete.

AP7 är en del av ’Ceres Investor Network’ som riktar in sig 
på att öka kunskapen om hållbara investeringar bland sina 
medlemmar. AP7 har via Ceres skrivit under ett gemensamt 
uttalande för att accelerera övergången till 100 procent 
utsläppsfria bilar.11

I och med Ceres storlek så är möjligheten till policy-
påverkan tveeggad. Å ena sidan har Ceres stort inflytande 
på beslutsfattare.12, 13, 14 Dels tack vare sin storlek mätt i antal 
medlemmar, dels tack vare ett långt engagemang och 
integritet som organisation. 

Å andra sidan minskar storleken på organisationen AP7:s 
möjlighet att driva egna frågor. 

Ceres gör ett klimatarbete i linje med Parisavtalet. AP7 
bidrar genom sitt medlemskap till policyutveckling. 

Climate Action 100+ 
Climate Action 100+ är ett investerarlett initiativ för att 
säkerställa att världens största företag som utsläpper 
växthusgaser vidtar nödvändiga åtgärder för att motverka 
klimatförändringen. Initiativet lanserades i december 2017. 
I dagsläget utgörs Climate Action 100+ av 700 investerare, 
ansvariga för att förvalta över 68 000 miljarder dollar inom 
166 utvalda företag. Arbetet syftar till att engagera företag 
för att förbättra styrningen av klimatförändringarna, minska 
utsläppen och stärka transparens en kring klimatarbetet i 
offentlig finansiell kommunikation.

Medlemskap i Climate Action 100+ är gratis.

Ståndpunkter som drivs av organisationen
Climate Action 100+ involverar investerare som i sin tur 
påverkar företag. Målet är påskyndad klimatförbättring i 
riktning mot det globala målet av netto noll utsläpp år 2050 .

En viktig komponent i företagens åtaganden om 
klimatförändringar är att utformningen av omfattande 
affärsstrategier helt överensstämmer med målen i Paris-
avtalet, och målsättningen att nå nettonollutsläpp till 2050 
eller tidigare.15

Företagen inom Climate Action 100+ bedöms enligt Net 
Zero Company Benchmark som utgörs av 10 indikatorer för 
att bedöma företag, varav en av dem handlar om företagens 
klimatlobbying.16, 17 

Bedömning
Climate Action 100+ är en tongivande organisation som kan 
driva på klimatpolicyförändring. Det sker genom ett tydligt 
ramverk för hur investerare kan påverka företagen som de 
investerar i. Således kan AP7, i rollen som investerare, ha 
inflytande över vilken linje Climate Action 100+ ska driva.

Inom Climate Action 100+ är varje investerare fri att driva 
sitt eget engagemang samt utveckla och implementera 
sina prioriteringar och strategier. Det innefattar exempelvis 
utlysande av de företag de vill engagera sig i. AP7 har 
lyft vikten av att vara en aktiv investerare i Climate Action 
100+.18 För att leva upp till sina mål om att ligga i framkant 
som investerare och ägare så är organisationer som 
Climate Action 100+ användbara för AP7, framför allt för 
att möjliggöra och dra nytta av det globala samarbete 
organisationen erbjuder.

Organisationen framstår som potentiellt och indirekt 
policypåverkande, och AP7 kan genom sitt medlemskap 
bidra till internationell policyutveckling i linje med 
Parisavtalet. 

CDP – Carbon Disclosure Project
Carbon Disclosure Project (CDP) är en ideell välgören- 
hetsorganisation som driver ett globalt informations-
system för investerare, företag, städer, stater och regioner 
i syfte att de ska kunna hantera sin miljöpåverkan. 
CDP tillhandahåller ett klimatfokuserat mät- och 
redogörelseverktyg.
CDP har funnits sedan år 2000 och används i dagsläget av 
över 13 000 företag och fler än 1 100 städer och regioner. 
CDP:s standardisering underlättar det för investerare och 
beslutsfattare att fatta hållbara beslut.

AP7 har varit medlem av CDP sedan 2007. Under 2015 
och 2016 genomförde AP7 tillsammans med andra nordiska 
investerarfonder en insats för att få företag att rapportera 
klimatdata till CDP.

AP7 betalade en årsavgift på 14 000 kronor till CDP 2022.

Ståndpunkter som drivs av organisationen
• Utvecklar och driver rapporteringssystem för  

transparens och ställningstagande i miljöfrågor

• Tillhandahåller guidning för företag och städer

• Årlig publicering av de företag och städer som  
presterat bäst

Varje år tar CDP fram informationen i sin årliga rapporterings- 
process och betygsätter företag och städer baserat på deras 
resa mot ’miljöledarskap’.19 Metoden mäter företags och 
städers framsteg och uppmuntrar åtgärder som motverkar 
klimatförändringar och bidrar till förbättrad skogs- och vat-
tensäkerhet. CDP har vid tidigare tillfällen kritiserat svenska 
företag för att de inte redogör för sina hållbarhetsmål, något 
som mötts med protester från b la Boliden.20  

CDP genomför även en årlig klimatenkät som skickas ut 
till företag. I enkäten uppmanas företagen att tillhandahålla 
information om indirekta och direkta aktiviteter för att på-
verka offentlig politik om klimatförändringar.21 Företagen 
ombeds att tillhandahålla detaljer om engagemang i bransch- 
organisationer, varje sammanslutnings ståndpunkter om 
klimatet och arbete för att ändra lagstiftningen på området.

Bedömning
CDP:s genomslagskraft utgår från det stora antalet företag, 
städer och regioner som använder deras verktyg. Således 
har CDP en påverkan på klimatpolicy. Utöver det möjliggör 
CDP:s ramverk för investerare som AP7 att i sin tur påverka 
de företag de investerar i.

Organisationen är policypåverkande med sina återkom-
mande publiceringar av policygenomgångar (policy 
briefings). Policygenomgångarna kommenterar aktuella 
lagförslag och ger ingående kommentarer hur förslagen bör 
utformas enligt CDP.22 AP7 kan genom sitt medlemskap bidra 
till internationell policyutveckling i linje med Parisavtalet 
även om ansvarsutkrävande från företag är det främsta 
påtryckningsverktyget.

 

Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR)
Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR) är ett 
samarbetsnätverk för investerare i syfte att öka medveten- 
heten om de miljömässiga, sociala och styrning (Environ-
mental, Social och Governmental – ESG) riskerna och möj- 
ligheterna som en intensiv boskapsproduktion medför. 
Således har de matproduktion och specifikt protein som 
fokusområde, vilket skiljer dem från andra hållbarhets-
organisationer. Deras mål är att genom investeringar 
vara ledande i övergången mot en mer hållbar global 
livsmedelsproduktion.23  

Medlemskap i FAIRR är gratis.

Ståndpunkter som drivs av organisationen
• Inriktad på analys av företag som producerar protein

• Tillhandahåller data för risker inom miljö-, sociala och 
styrningsfrågor

• Verkar för en övergång mot en hållbar global 
livsmedelsproduktion

FAIRR tillhandahåller verktyg för att analysera klimatrisker, 
rapporter, proteinproducent-index och fallstudier, och ger 
investerare tillgång till information och data om risker och 
möjligheter inom ESG-området, vilket möjliggör mer hållbara 
investeringar. 

FAIRR:s metod utgår från tio mätpunkter som tagits 
fram i samarbete med investerare och företag.24 Metoden 
ger investerare de nödvändiga verktygen för att analysera 
producenter av protein och därigenom minimera risker och 
öka avkastningen.

FAIRR har god kommunikation och når ut i både 
branschtidningar och i bredare media.15, 16, 17

Bedömning
Organisationen underlättar investeringar i en mer hållbar 
livsmedelsproduktion. Tack vare sin avgränsade nisch så 
har de genomslagskraft. FAIRR:s publikationer rapporteras 
och citeras regelbundet i media. Det ger en indikation om 
organisationens klimatlobbying och deras genomslagskraft. 
Vidare, tillhandahåller FAIRR ett ramverk som nyttjas av 
medlemmarna. Om ramverket blir allmänt accepterat i 
branschen så kan det i sin tur påverka beslutsfattare och 
klimatpolicy.

AP7 har bidragit till FAIRR:s arbete genom att skriva 
under ett öppet brev till Brasiliens president Jair Bolsonaro 
om att upphöra med skogsskövlingen i Amazonas, som till 
stor del drivs av en ökande animalieproduktion.28

Organisationen framstår som direkt policypåverkande, 
och AP7 kan genom sitt medlemskap bidra till internationell 
policyutveckling i linje med Parisavtalet. AP7 har bland annat 
tillsammans med FAIRR och andra investerare skrivit under 
en uppmaning till FAO att ”[T]illhandahålla det ledarskap 
som marknaden behöver för att livsmedelssektorn ska kunna 
anpassa sig till Parisavtalets mål”.

Beskrivning och analys av relevanta organisationer, 
allianser och koalitioner
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Global Investors for Sustainable Development 
Alliance (GISD)
Huvudmålet för Global Investors for Sustainable Develop-
ment Alliance (GISD) är att bygga vidare på ett antal initiativ 
och nätverk som sedan tidigare har lanserats för att främja 
FN:s globala mål för en hållbar utveckling och för att förändra 
investeringar i linje med Agenda 2030. GISD har hämtat 
inspiration från det svenska nätverket Swedish Investors for 
Sustainable Development (SISD). 

SISD är en samarbetsplattform som är framtagen av Sida. 
Syftet är att undersöka investerares roll och vilka risker och 
möjligheter som finns relaterade till Agenda 2030. AP7 är 
medlem i GISD som representant för SISD.

GISD har en fyraårig tidplan – från oktober 2019 till och 
med december 2023.

Medlemskap i GISD är gratis.

Ståndpunkter som drivs av organisationen
• Syftar till att skala upp och påskynda anpassningen till 

hållbarhetsmålen

• Öka det tillgängliga utbudet av långsiktiga investeringar 
för hållbar utveckling

• Förverkliga investeringsmöjligheter för hållbarhetsmålen  
i Agenda 2030 i utvecklingsländer

• Öka de privata investeringarnas inverkan på hållbar 
utveckling.

Bedömning
Bedömning är att GISD arbetar långsiktigt för att förändra 
företag och finansiering i syfte att nå målen i Agenda 
2030. I arbetet ingår att ”företag behöver utveckla lokala 
lösningar och projekt; investerare behöver öka sitt stöd 
med finansiering; och beslutsfattare måste sätta ett 
möjliggörande ramverk.”. 

GISD samlar en namnkunnig grupp investerare. Det ger 
en betydande vikt till de frågor de driver. Dessutom tillhand-
ahåller GISD en samlingssida för investeringar i utvecklings- 
länder.29 Det underlättar etableringen av de ramverk som 
existerar för att genomföra hållbara investeringar i utveck-
lingsländer.

Organisationen bedöms vara direkt policypåverkande i och 
med att den sammankallas av FN:s generalsekreterare.30, 31   

AP7 har historiskt varit en viktig medlem i GISD. Som 
en av de tidiga deltagarna i initiativet så bidrog AP7 som 
representant för den svenska förlagan SISD under det första 
året. AP7 är fortsatt medlem i föreningen och deltog senast i 
New York Climate Week’s samtal om vad GISD åstadkommit 
och hur initiativet ska anta större skala.32 AP7:s inflytande på 
GISD bedöms som god.

Institutional Investors Group on Climate Change 
(IIGCC)
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) är 
en organisation som riktar sig mot europeiska investerare för 
samverkan kring målet att stävja klimatförändringarna. IIGCC 
arbetar för att stödja och hjälpa till att definiera offentliga 
riktlinjer, investeringspraxis och företagsbeteenden som tar 
itu med de långsiktiga riskerna och möjligheterna i samband 
med klimatförändringar.33

AP7 betalade en årsavgift på 100 000 kronor till  
IIGCC 2022

Ståndpunkter som drivs av organisationen
• Verkar för en välmående framtid med låga 

koldioxidutsläpp

• Fokus på europeiska investerare

• Arbetar för att stödja och hjälpa till att definiera

• Offentliga riktlinjer

• Investeringspraxis

• Företagsbeteende

IIGCC har tagit fram ett program vardera för beslutsfattare 
(policy programme), företag (corporate framework) 
och investerare (investor practices framework).34 I det 
sistnämnda programmet ger IIGCC möjlighet att delta i ett 
samarbetsforum för investerare, verktyg och resurser samt 
stöd för ett hållbart förhållningssätt i investeringar.

Aktiviteter innefattar bland annat att:
• Engagera sig i finans- och klimatpolitik på global, EU- och 

nationell nivå över hela Europa.

• Tillhandahålla underrättelser och analyser om den senaste 
policyutvecklingen av relevans för medlemmarna.

• Utveckla policypositioner för att säkerställa en samlad 
investerarrespons i relevanta frågor.

• Hjälper till att informera nyckelintressenters policydialog 
och perspektiv, för att säkerställa att investerarpolitiska 
positioner kommuniceras väl, förstås och återspeglas i 
slutliga beslut och lagstiftning.

• Stödja medlemmar i deras eget engagemang med 
beslutsfattare.

• Peer-to-peer-samarbete och lärande genom workshops, 
rundabordssamtal och vägledningsdokument.

• Samarbetar med likasinnade grupper och arbetar nära 
med globala och europeiska organ, såsom UNFCCC, 
Europeiska kommissionen, OECD, Mission 2020 och andra 
medlemmar i Global Investor Coalition on Climate Change, 
bland andra.

Bedömning
IIGCC:s arbete med att definiera offentliga riktlinjer och 
investeringspraxis är arbete med offentlig policydialog och 
syftar till att påverka klimatpolicy. IIGCC har genom sitt 
europeiska fokus en viktig roll i EU:s klimatarbete. De har 
bland annat kritiserat klassificeringen av naturgas som ”grön” 
i EU:s taxonomi för hållbara investeringar.35, 36  

Genom samarbete i IIGCC får AP7 en möjlighet att kom-
mentera investeringsfrågor som rör beslutsfattande på 
EU-nivå.

AP7 har via IIGCC skrivit under Investors Agenda inför 
både COP26 och årets COP27.37, 38  

Organisationen är både indirekt och direkt policypåverk-
ande. Deras direkta påverkan sker bland annat genom 
engagemang i policyutveckling på nationell, EU och global 
nivå. Den indirekta policypåverkan sker bland annat genom 
öppna brev till parlamentsledamöter i EU.39   AP7 kan genom 
sitt medlemskap bidra till internationell policyutveckling i 
linje med Parisavtalet. 

The Paris Aligned Investment Initiative (PAII)
The Paris Aligned Investment Initiative (PAII)är ett globalt 
hållbarhetsnätverk för investerare som initierades i maj 2019 
av IIGCC (se ovan). Syftet med nätverket är att undersöka 
hur investerare kan samstämma deras investeringsportföljer 
med Parisavtalets mål. 

Medlemskap i PAII är gratis.

Ståndpunkter som drivs av organisationen
Forumet har fyra fokusområden:

• Att driva nettonoll-investeringsåtaganden – av kapital-
förvaltare genom initiativet Net Zero Asset Managers 
och av tillgångsägare genom PAII Net Zero Asset Owner 
Commitment.

• Att tillhandahålla uppsikt av Paris Aligned Asset Owners 
upplysningar och rapportering.

• Samarbetar globalt som forumet för AIGCC, Ceres, 
IGCC, IIGCC och andra investeringssamarbeten för att 
uppdatera, identifiera eller utveckla och vidareutveckla 
praktiska metoder och tillvägagångssätt för att göra 
det möjligt för investeringar i linje med Parisavtalet att 
inkluderas i PAII:s Net Zero Investment Framework, eller 
kompletterande vägledningsdokument.

• Att stödja investerare att genomföra åtaganden med hjälp 
av Net Zero Investment Framework.

Investerare som är anslutna till PAII ska använda sig av 
Net Zero Investment Framework. Det är ett ramverk 
som tillhandahåller en guide för att utveckla en nettonoll 
investeringsstrategi. 

Två gånger per år så träffas PAII:s styrgrupp. Deras syfte 
är att utveckla organisationen i linje med medlemmarnas vilja 
i största möjliga mån. Det sker bland annat genom att se över 
och ge förslag på förändringar, tillägg och förtydliganden till 
medlemmarnas åtaganden och nettonoll-ramverket.

AP7 skrev under PAII år 2021 och ska således nå 
nettonollutsläpp år 2050. Åtagandet syftar också till att 
inspirera andra investerare och öka uppslutningen kring 
målet. 

Bedömning
PAII arbetar med direkt påverkan för att få investerare att 
tillämpa en mer hållbar investeringsstrategi. Samtidigt så 
uppmanar organisationen uttryckligen till att den klimat-
lobbying som deras nätverksmedelemmar deltar i ska vara  
i linje med Parisavtalet.40

Organisationen bedöms genom sin påverkan på 
investerares innehav arbeta indirekt policypåverkande. PAII 
har uttryckligen sagt att policyförändring är centralt för att  
få till stånd klimatneutrala portfolios för investerare.41 AP7  
kan genom sitt medlemskap indirekt bidra till policyutveck-
ling i linje med Parisavtalet. 

UN Principles for Responsible Investments (UNPRI)
UN Principles for Responsible Investments (UNPRI) är ett 
globalt FN-initiativ som grundades 2006 för ansvarsfulla 
investeringar för institutionella investerare som verkar för  
att integrera hållbarhetsaspekter i sina investeringar.

AP7 betalade en årlig avgift på 108 000 kronor till  
UNPRI 2022.

Ståndpunkter som drivs av organisationen
• Verkar för att förstå investeringskonsekvenserna av 

miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG);

• Stödja sitt internationella nätverk av undertecknare av 
investerare i att införliva dessa faktorer i sina investe-
rings- och ägarbeslut

Idén bygger på att investerare har en skyldighet att agera i 
frågor om miljö, samhälle och styrning (ESG) och att detta 
ska göra avtryck i investeringsportföljerna. UNPRI bygger  
på sex principer som har tagits fram av investerare: 

1. Vi kommer att införliva ESG-frågor i investeringsanalyser 
och beslutsprocesser.

2. Vi kommer att vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor  
i vår ägarpolicy och praxis.

3. Vi kommer att eftersträva lämplig information om ESG-
frågor från de företag där vi investerar.

4. Vi kommer att främja acceptans och implementering av 
principerna inom investeringsbranschen.

5. Vi kommer att arbeta tillsammans för att förbättra vår 
effektivitet när det gäller att implementera principerna.

6. Vi kommer var och en att rapportera om våra aktiviteter 
och framsteg mot att implementera principerna.

Utifrån att UNPRI:s principer är frivilliga att implementera ges 
investerare ett antal förslag på åtgärder.42 Bland annat att 
påtala ESG-frågor i uttalanden, stödja utvecklingen av ESG-
relaterade metoder och verktyg samt att integrera ESG-mått 
i undersökning och analys.

AP7 har varit en del av UNPRI sedan 2008. I och med att 
UNPRI representeras av både FN och över 5 000 investerare 
bedöms organisationen ha genomslagskraft i media.43, 44    

Bedömning
UNPRI har stor genomslagskraft inom policypåverkan. 
UNPRI har som uttalat mål att påverka klimatpolicy 
och beslutsfattare. Det ska bland annat ske genom att 
engagera investerare samt utveckla ett gemensamt 
rapporteringssystem.

Som en del av FN så sitter UNPRI med vid förhandlings-
bordet inom ramen för sitt arbete och har möjlighet att 
påverka beslutsfattare. Vidare har UNPRI ett långsiktigt 
intresse i att både investerare och företag samt samhället 
och ekonomin i stort ska bli mer hållbar.

Organisationen är policypåverkande bland annat genom 
deras arbete för policyutveckling.45 Bland annat deltar de 
aktivt i policydialog genom rapporter och öppna brev.46 AP7 
bidrar genom sitt medlemskap till internationell policy-
utveckling i linje med Parisavtalet, framför allt genom öppna 
investerarbrev till beslutsfattare och remissvar.47  

  IIGCC, 2022. IIGCC’s Policy Programme helps sustainable finance and climate policy, and 
regulation for key sectors of the economy, https://www.iigcc.org/our-work/policy-pro-
gramme/
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