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Agenda

• AP7 hållbarhetsarbete bygger på flera verktyg

• Hur når vi verklig påverkan av företagen  

• Ett verktyg kompletterar det andra



Kort om oss 

• AP7 förvaltar 450 miljarder kronor

• Åt 3,8 miljoner sparare

• Hälften av spararna och en tredjedel 

av kapitalet i systemet 



Utgångspunkter hållbarhet

• Värdegrund 

– Demokratiska beslut som fattas i Sveriges riksdag. 

– FN konventioner.

• Förvalsfond

– Ska passa många

– Investeringsstrategi som går att förklara

• Långsiktig universell ägare
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AP7 är en universell ägare 

ESG

2015-12-16
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• Evig ägare

• Äger en liten del av hela den 

globala ekonomin

• Aktivt ägare - passiv investerare

• Samarbeten

• Spelregler som stärker hela 

marknaden



ESG-spelregler bra för marknaden

• Översiktsstudie: Performance of socially 

responsible investment 

• Inga belägg för generell motsättning mellan 

avkastning och hållbarhetsarbete

• ESG-arbetet driver beta, snarare än alfa 



Vår slutsats

• Det finns inga finansiella skäl att inte investera 
hållbart och ansvarsfullt.

• Vi ägnar oss därför åt den mer intressanta 
frågan: 

Hur kan vi på bästa sätt bidra till en hållbar 
utveckling?



Göra skillnad i tre roller
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Pådrivare

Möjliggörare

Kunskapsspridare



Investerarroll 1: Pådrivare 



Pådrivare 

- med de här verktygen

Investment Forum on Water -

SIWI/Swesif
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Normbaserad grundmodell 

AP7 investerar i 

MSCI ACWI

2600 bolag 

globalt

Svartlistar 

70 bolag

Röstar på 

2600 bolag

Påverkansdialog 

400 bolag

Rättsprocesser

en handfull 

bolag i USA



Ägarstyrning 

Verktyg 

• Röstning 

• Påverkansdialog

• Svartlistning 

• Domstol 

Bolag (andel)

2600 (99% )

400 (15%)

70 (2%)

8 (0,3%)



Svarta listan
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• Verifierade, pågående normkränkningar

• Påtryckningsmedel - att sälja och offentliggöra 

namnen

• Dialog fortsätter efter försäljning



Påverkan i dialog
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• Urval av bolag 

• Samarbete med andra ägare

• Potentiella normkränkningar

• Tema klimat

• Mäta och rapportera

• Aktiv strategi för omställning

• Lobbying



Temaprojekt tre år i taget

Vatten
2016-2018

Företagslobbying
2017-2019

Arbetsvillkor gröna näringar
2018-2020

SIDA SISD/SLSD
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• Fokuserar, fördjupar, prioriterar

• Synergier ägarstyrningsverktyg

• Utvecklar nya arbetssätt

• Samverkan i branschen



Nya tider 



Tack!


