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Förord
Vårt klimat genomgår dramatiska förändringar som ett resultat av ökade 
växthusgasutsläpp – främst orsakade av förbränning av fossila 
bränslen. Redan idag är konsekvenserna för människor, samhällen och 
ekosystem runt om i världen allvarliga.

Genom att flytta investeringar från bolag som förvärrar klimatkrisen till 
bolag som bidrar till att lösa den kan finansbranschen spela en 
avgörande roll i att begränsa klimatförändringarna. Men trots att många 
finansaktörer börjar inse sin betydelse går branschens omställning 
alldeles för långsamt. Detta gäller även det svenska allmänna 
pensionssystemet inom vilket AP-fonderna har den viktiga funktionen 
att placera vårt pensionskapital för att få pengarna att växa. 

Förra året gav Naturskyddsföreningen ut rapporten Fossilfria Pensioner 
där Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna granskades utifrån 
Parisavtalets målsättning om att undvika katastrofala 
klimatförändringar. Granskningen visade att fondernas strategi dels är 
att investera i bolag som bidrar till att lösa klimatkrisen, dels att 
investera i bolag som orsakar krisen och genom aktivt ägande påskynda 
deras klimatomställning. Granskningen visade att fonderna 
tillsammans var investerade i 89 av världens 200 största fossila bolag. 

I denna rapport följer vi upp Första till Fjärde AP-fondernas, samt Sjunde 
AP-fondens, innehav i fossila bolag. Vi gör även en närmare under-
sökning av AP-fondernas aktiva ägande för att se om fonderna lyckats 
påverka de fossila bolagen att ställa om sina verksamheter i enlighet med 
Parisavtalet. I rapporten rekommenderar vi AP-fonderna att genomföra ett 
antal åtgärder som skulle påskynda bolagens, fondernas och 
finansbranschens nödvändiga klimatomställning.  

Karin Lexén, 
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen 
Mars 2021
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Finansbranschen spelar en avgörande roll i att begränsa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Parisavtalet slår fast att 
investeringar och kapital måste styras bort från verksamheter som 
orsakar klimatkrisen till verksamheter som erbjuder lösningar på 
krisen. De svenska AP-fonderna, som var och en förvaltar hundratals 
miljarder kronor av svenskarnas allmänna pensionskapital, har i och 
med detta ett stort ansvar. Trots detta ansvar framgick det i 
Naturskydds föreningens granskning Fossilfria Pensioner (2020) att 
Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna var investerade i 89 av 
världens 200 största fossila bolag, vars affärsmodeller vilar på utvinning 
eller förbränning av fossila bränslen.  

I denna uppföljande rapport granskas Första till Fjärde AP-fondernas, 
samt Sjunde AP-fondens, innehav i fossila bolag. I rapporten undersöks 
även om fonderna använt sig av strategin aktivt ägande, det vill säga 
röstning på bolagsstämmor och dialog, för att påverka fossila bolag att 
ställa om i enlighet med Parisavtalet, samt om denna strategi har 
uppnått önskat resultat. 

AP-fonderna har under 2020 minskat sina innehav i fossila bolag. Störst 
framsteg har Första och Andra AP-fonderna gjort genom att avinvestera 
stora delar av sina innehav i bolag som utvinner fossila bränslen. Flera 
av fonderna investerar inte i kraftbolag där över 20 procent av 
omsättningen är baserad på kol, men den gränsen gäller inte för de andra 
fossila bränslena. Trots dessa framsteg visar granskningen att AP-
fonderna tillsammans är investerade i 66 av världens 200 största fossila 
bolag, till ett värde av 15,7 miljarder kronor. Utifrån sina ägarandelar i 
dessa bolag kan AP-fonderna, om samtliga av dessa bolags fossila reserver 
förbränns, tillskrivas utsläpp som motsvarar hela Sveriges årliga 
utsläpp.

Granskningen av det aktiva ägandet visar att fonderna överlag har 
använt sina rösträtter på bolagsstämmor för att påverka de fossila 
bolagen i önskvärd riktning, men det finns exempel på när de inte 
utnyttjat dem för att skärpa bolagens klimatåtaganden. Bristande insyn 
i AP-fondernas dialog med bolag gör att det är svårt att bedöma i vilken 
utsträckning fonderna använt sig av denna påverkansmetod och vad 
den resulterat i. 

Sammanfattning
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Slutligen visar granskningen att det aktiva ägandet inte lyckats påverka 
fossila bolag till att ställa om i enlighet med Parisavtalet. AP-fondernas 
klimatmålsättning med det aktiva ägandet preciseras genom initiativet 
Climate Action 100+ målsättning att bolag ska åta sig att minska sina 
utsläpp i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Då initiativets egen 
metod för att utvärdera om bolags målsättningar är förenliga med 
1,5-graders målet ännu inte utvecklats har Science Based Targets, som 
initiativet använde fram till 2020, använts för detta ändamål. Inget av de 
granskade bolagen som ägnar sig åt utvinning av fossila bränslen har 
åtagit sig att sätta Science Based Targets i enlighet med Parisavtalet. Det 
tyder på att omställningspotentialen hos bolag vars affärsmodell är 
utvinning av fossila bränslen är mycket begränsad. När det gäller de 
granskade kraft bolagen, vars verksamhet idag till stor del är baserad på 
fossila bränslen, har ett fåtal satt Science Based Targets i enlighet med 
1,5-graders målet. Det verkar finnas en omställningspotential hos en del 
kraftbolag, men deras omställning måste påskyndas för att de i närtid 
ska bli fossilfria. 

Rapportens slutsats är att även om flera av AP-fonderna har kommit en 
bit på vägen så krävs förändringar hos samtliga fonder för att det 
allmänna pensionssystemet ska bli förenligt med Parisavtalet. Då 
strategin med aktivt ägande inte lyckats åstadkomma den nödvändiga 
klimatomställningen hos granskade bolag bör fonderna överge strategin 
när det kommer till fossila bolag.  

Samtliga AP-fonder bör istället:
• Avinvestera alla innehav i bolag vars verksamhet går ut på att 

utvinna och producera fossila bränslen. 

• Skapa incitament till förändring hos de kraftbolag som har möjlighet 
att bli fossilfria. Detta genom att utesluta bolag vars omsättning 
till mer än 20 procent är baserad på fossila bränslen och som inte 
har antagit omställningsplaner för att bli fossilfria i enlighet med 
Parisavtalets 1,5-granderasmål. Fonderna kan återinvestera i uteslutna 
bolag när de uppfyller båda kraven.  

• Påskynda finansbranschens nödvändiga klimatomställning genom 
att avinvestera från och utesluta ohållbara bolag öppet. När det 
görs öppet bidrar det till en stigmatisering av investeringar i fossila 
verksamheter eftersom det finns en följa-John-tendens i branschen där 
fler och fler följer efter. Avinvesteringar och uteslutningar tenderar 
också att sprida sig till andra finansområden, till exempel krediter 
och finansiering. Det har en direkt effekt på fossila bolag då det blir 
dyrare och svårare för dem att finansiera sin verksamhet.  

• Förbättra insynen i förvaltningen av de allmänna pensionsmedlen 
genom ökad transparens gällande ägardialog med övriga bolag i 
fondernas portföljer.
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Klimatet genomgår dramatiska föränd-
ringar som ett resultat av ökade växthus-
gasutsläpp från mänsklig aktivitet. 
Redan idag är konsekvenserna för 
människor, samhällen och ekosystem 
allvarliga. Världens länder enades i Paris 
2015 om ett avtal för att förhindra att kon-
sekvenserna blir katastrofala. Kärnan i 
Parisavtalet är att 1) begränsa den globala 
uppvärmningen till väl under 2 grader 
men helst till 1,5 grader, 2) stärka sam-
hällens motståndskraft mot uppvärm-
ningens konsekvenser, samt 3) ställa om 
finansiella flöden så att de bidrar till låga 
utsläpp och stärkt motståndskraft. 

FN:s klimatpanel betonar vikten av att 
uppvärmningen begränsas till 1,5 grader 
för att undvika förödande klimatföränd-
ringar, och för att skapa förutsättningar 
för en hållbar utveckling. För att med en 
rimlig sannolikhet lyckas med detta 
fastslår klimatpanelen att utsläppen 
måste halveras till 2030 och minska till 
nära noll 2050. Utsläppen måste minska i 
närtid utan att förlita sig på osäkra 
framtida tekniska lösningar1. Samtidigt 
krävs det kraftigt ökande naturbaserade 
kolsänkor för att dämpa den globala 
uppvärmningen.

Förbränning av fossila bränslen är den 
största orsaken till klimatförändringarna. 
De står för över 75 procent av de mänskligt 
orsakade globala utsläppen av växthusga-
ser och nästan 90 procent av koldioxidut-
släppen2. En förutsättning för att begrän-
sa utsläppen i enlighet med Parisavtalet 
är att i princip alla de idag kända fossila 
reserverna stannar i marken och förblir 
outnyttjade3. Men investeringar i produk-
tion och användning av fossila bränslen 
går i motsatt riktning. Nedstängningar för 
att minska smittspridningen av covid-19 

1  FN: s klimatpanel, UNFCCC. (2018), Global Warming 
of 1.5 ºC
2  SEI, IISD, ODI, Climate Analytics, CICERO, and UNEP. 
(2019). The Production Gap: 2019 Special Report  
3  Christophe McGlade och Paul Ekins, The geograp-
hical distribution of fossil fuels unused when limiting 
global warming to 2 °C, Nature 517, pages187–190, 2015

är ett trendbrott från denna utveckling, 
men det riskerar att bli kortvarigt. Om pla-
nerna före, och återhämtningsåtgärder 
efter covid-19, genomförs riskerar dubbelt 
så mycket fossila bränslen produceras 
innan 2030 än vad som är förenligt 
Parisavtalets 1,5-gradersmål4. 

Finansbranschen spelar en avgörande 
roll i att begränsa klimatförändringarna. 
Investerare använder sig idag av 
olika strategier för att bidra till detta. En 
strategi är att investera i bolag som bidrar 
till lösningar på klimatkrisen, såsom 
bolag inom förnybar energi. En annan är 
att investera i bolag vars verksamheter 
idag bidrar till krisen, såsom fossila 
bolag, men som arbetar för att ställa om i 
en hållbar riktning. En svårighet med den 
senare strategin är att definiera vilka 
dessa bolag är, det vill säga vilka bolag 
som har potential att göra de djupgående 
förändringar av sin verksamhet som 
krävs för att förhindra de värsta klimatef-
fekterna. Risken är att bolagens omställ-
ning uteblir och att investerare på så vis 
fortsätter att bidra till klimatkrisen istäl-
let för att lösa den. Utöver att bidra till kli-
matkrisen kan detta medföra betydande 
finansiella risker för investerare. Detta då 
fossila tillgångar riskerar att inte kunna 
nyttjas när efterfrågan minskar i takt 
med samhällets klimatomställning. 

Fler och fler investerare väljer därför 
att flytta sina investeringar från fossila 
bolag till bolag med verksamheter som 
erbjuder lösningar på klimatkrisen5. Men 
trots att många aktörer inom finans-
branschen börjar inse sin roll i att be-
gränsa klimatförändringarna, och risker-
na med fossila investeringar, måste 
branschens omställning påskyndas för 
att uppnå Parisavtalets målsättningar.

4  SEI, IISD, ODI, E3G, and UNEP. (2020). The Produc-
tion Gap Report: 2020 Special Report. 
5  Harrabin, R. (2020). Bank of England chief Mark 
Carney issues climate change warning.

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
http://productiongap.org/
http://productiongap.org/2020report
http://productiongap.org/2020report
https://www.bbc.com/news/business-50868717
https://www.bbc.com/news/business-50868717
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I rapporten Fossilfria Pensioner (2020) 
granskade Naturskyddsföreningen Första 
till Fjärde AP-fonderna utifrån deras upp-
drag att förvalta sitt kapital hållbart och i 
enlighet med Parisavtalet. Granskningen 
visade att fondernas strategi för att bidra 
till Parisavtalet dels är att investera i bolag 
som bidrar till att lösa klimatkrisen, dels 
att investera i bolag som bidrar till krisen 
med intentionen att de ska ställa om genom 
aktivt ägande. Granskningen visade att 
fonderna tillsammans var investerade i 89 
av världens 200 största fossila bolag.

I denna granskning följer Naturskydds-
föreningen upp fondernas innehav i fossila 
bolag. Granskningen undersöker också om 
fonderna genom aktivt ägande lyckats på-
verka fossila bolag att ställa om i enlighet 

med Parisavtalet. Granskningen görs utifrån 
ett klimatperspektiv, att investeringar i fos-
sila bolag sannolikt innebär finansiella ris-
ker ingår inte i granskningen. Fossila bolag 
definieras som bolag som utvinner och pro-
ducerar fossila bränslen, samt kraft bolag 
vars verksamhet i stor utsträckning är base-
rad på förbränningen av dessa bränslen. 

Till skillnad från Fossilfria Pensioner , 
(2020) som omfattade Första, Andra, Tredje 
och Fjärde AP-fonden, så omfattar denna 
granskning även Sjunde AP-fonden. I likhet 
med Första till Fjärde AP-fonderna är den en 
myndighet och del av det allmänna 
pensions systemet. Till skillnad från de 
andra fonderna ingår den i premiepensions-
systemet och är därför valbar samt konkur-
rensutsatt. 
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Det svenska pensionssystemet består av allmän pension (som staten ansvarar för) 
och för många svenskar även tjänstepension (som betalas in via arbetsgivare). 
Privatpersoner kan även upprätta ett privat sparande till sin pension. Den allmänna 
pensionen består av premiepension och inkomstpension som administreras av 
Pensionsmyndigheten. 

Årligen avsätts 18,5 procent av en individs pensionsgrundande inkomst och andra 
skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen, varav 16 procent till inkomst-
pensionen och 2,5 procent till premiepensionen7. 

Inkomstpensionen  
och buffertfonderna  
Inkomstpensionssystemet är ett fristående fördelningssystem där årets inbetalda 
pensionsavgifter används för att betala ut pensioner till samma års pensionärer. 
Första till Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att hantera skillnader mellan inbetalning-
ar och utbetalningar som kan uppstå till följd av förändringar i demografin och kon-
junkturen. När inbetalningarna är större än utbetalningarna sparas överskottet i fon-
derna, och på samma sätt tas medel från fonderna när utbetalningarna är större än 
inbetalningarna. För att detta ska vara hållbart över tid behövs en buffert i systemet. 
Första till Fjärde AP-fonderna, och även Sjätte AP-fonden8, har därför även i uppdrag 
att bidra till systemets långsiktiga finansiering genom att placera sitt kapital på fi-
nansiella marknader. Om fondernas avkastning är högre än den genomsnittliga in-
komstutvecklingen i Sverige så bidrar de till systemets långsiktiga finansiering. Detta 
minskar risken för att pensionerna inte ska följa inkomstutvecklingen i Sverige9.

Vid 2019 års slut var Första till Fjärde AP-fondernas kapital 1621,9 miljarder kronor. 
Sjätte AP-fondens kapital var 37,5 miljarder kronor10.

Premiepensionen  
och Sjunde AP-fonden
 Premiepensionen utgör den påverkbara delen av det allmänna pensionssystemet. Det 
innebär att de fonder som premiepensionen placeras i är valbara. Sjunde AP-fonden är 
det statliga alternativet inom premiepensionssystemet. Fonden förvaltar premiepen-
sionen åt de pensionssparare som inte valt fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg, 
samt åt sparare som aktivt valt sparande i statlig regi.

Sjunde AP-fonden främsta uppgift är att förvalta premiepensionsmedel i förvalsal-
ternativet Statens årskullsförvaltningsalternativ (AP7 Såfa). AP7 Såfa är en åldersan-
passad portfölj vilket innebär att risken förändras med den sparandes ålder. Utöver 
AP7 Såfa erbjuder Sjunde AP-fonden fem fondportföljer som kan väljas i konkurrens 
med privata förvaltare på Pensionsmyndighetens fondtorg. Dessa fondportföljer inklu-
derar AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond samt tre fondportföljer som består av olika 
kombinationer av AP7 Aktiefond och AP7 

7 Pensionsmyndigheten. (2020) Förstå din pension. Information hämtad 2020-11-01 
8 Sjätte AP-fonden är också en buffertfond. Den är betydligt mindre än de andra 
      buffertfonderna, har inga betalningsflöden gentemot pensionssystemet och placerar  
      endast sitt kapital i onoterade bolag. 
9 Pensionsmyndigheten. (2020) Förstå din pension. Information hämtad 2020-11-01
10  Utgående kapital 2019: AP1 392,6 miljarder, AP2 386,2 miljarder, AP3 423 miljarder,  
       AP4 449,4. 

Det svenska pensionssystemet består av 
allmän pension (som staten ansvarar för) 
och för många svenskar även tjänstepen-
sion (som betalas in via arbetsgivare). 
Privatpersoner kan även upprätta ett privat 
sparande till sin pension. Den allmänna 
pensionen består av premiepension och 
inkomstpension som administreras av 
Pensionsmyndigheten. 

Årligen avsätts 18,5 procent av en individs 
pensionsgrundande inkomst och andra 
skattepliktiga ersättningar till den allmänna 
pensionen, varav 16 procent till inkomst-
pensionen och 2,5 procent till premiepen-
sionen7. 

Inkomstpensionen  
och buffertfonderna  
Inkomstpensionssystemet är ett friståen-
de fördelningssystem där årets inbetalda 
pensionsavgifter används för att betala ut 
pensioner till samma års pensionärer. För-
sta till Fjärde AP-fonderna har i uppdrag 
att hantera skillnader mellan inbetalningar 
och utbetalningar som kan uppstå till följd 
av förändringar i demografin och konjunk-
turen. När inbetalningarna är större än 
utbetalningarna sparas överskottet i fon-
derna, och på samma sätt tas medel från 
fondernanär utbetalningarna är större än 

inbetalningarna. För att detta ska vara 
hållbart över tid behövs en buffert i 
systemet. Första till Fjärde AP-fonderna, 
och även Sjätte AP-fonden8, har därför 
även i uppdrag att bidra till systemets 
långsiktiga finansiering genom att place-
ra sitt kapital på finansiella marknader. 
Om fondernas avkastning är högre än 
den genomsnittliga inkomstutveckling-
en i Sverige så bidrar de till systemets 
långsiktiga finansiering. Detta minskar 
risken för att pensionerna inte ska följa 
inkomstut vecklingen i Sverige9.

Vid 2020 års slut var Första till Fjärde 
AP-fondernas sammanlagda kapital  
1651,2 miljarder kronor.10.

Premiepensionen  
och Sjunde AP-fonden
Premiepensionen utgör den påverk bara 
delen av det allmänna pensionssystemet. 
Det innebär att de fonder som premie-
pensionen placeras i är valbara. Sjunde 
AP-fonden är det statliga alternativet 
inom premiepensionssystemet. Fon-
den förvaltar premiepensionen åt de 
pensions sparare som inte valt fonder på 
Pensionsmyndig hetens fondtorg, samt åt 
sparare som aktivt valt sparande i statlig 
regi.

Det svenska pensionssystemet och AP-fondernas roll

Det svenska allmänna pensionssystemet 
består av inkomstpension och premie-
pension. Första till Fjärde AP-fonderna är 
en del av inkomstpensionssystemet och 
förvaltar en del av systemets kapital för 
alla pensionsberättigade svenskar. 
Fonderna har i uppdrag att se till att pen-
sioner kan betalas ut över tid genom att 

bidra till systemets långsiktiga finansie-
ring. 

Sjunde AP-fonden är det statliga alter-
nativet inom premiepensionssystemet. 
Det innebär att fonden förvaltar den val-
bara delen av den allmänna pensionen åt 
sparare som inte gjort ett premiepen-
sionsval, samt åt sparare som aktivt valt 

6 Sjunde AP-fonden. (2020). AP7 årsredovisning 2019.

https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/finansiering-av-pensionssystemet
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/om-pensionssystemet/finansiering-av-pensionssystemet
https://www.ap7.se/app/uploads/2020/02/ap7_arsredovisning-2019.pdf
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Räntefond11.  
Sjunde AP-fonden är den största fondförvaltaren inom premiepensionssystemet 

och AP7 Såfa är den största fonden. Av de svenska pensionsspararna har 63 procent 
sina pensionsmedel placerade i AP7 Såfa och fondkapitalet motsvarar 43,4 procent av 
det totala kapitalet i premiepensionssystemet12. Vid 2020 års slut förvaltade Sjunde 
AP-fonden totalt 655,4 miljarder kronor. 13

Övergripande mål
Fondernas övergripande mål och uppdrag regleras av riksdagen genom Lagen om all-
männa pensionsfonder14. Lagen anger att det övergripande målet för fonderna är att 
maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna. Sedan 2019 anger 
lagen att Första till Fjärde AP-fonden även ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt 
sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande samt att särskild vikt 
ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas. Detta ska göras utan att avkall 
görs på det övergripande målet om avkastning och risk. Lagens skrivning om hållbar-
het gäller i dagsläget inte Sjunde AP-fonden, vilket just nu ses över. Sjunde AP-fonden 
anger dock själva att deras kapitalförvaltning styrs av ansvarsfulla investeringar och 
ansvarsfullt ägande15.

Styrning av AP-fonderna
Första till Fjärde och Sjunde AP-fonden är myndigheter som har självständiga ställ-
ningar till regeringen. Varje AP-fond har en egen styrelse som tillsätts av regeringen, 
men det är fondernas styrelser som bär fullt ansvar för respektive fonds verksamhet. 
Detta omfattar beslut om fondens övergripande avkastningsmål, placeringspolicy, 
ägarpolicy och riskhanteringsplan16.

11    Sjunde AP-fonden. (2020). Vårt utbud. Information hämtad 2020-10-03 
12 Regeringen. (2020). Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019.
13 Sjunde AP-fonden, AP7 Aktiefond, Information hämtad 2021-02-05
14 Lagen om allmänna pensionsfonder 2000:192.
15 Läs mer om lagändringen och Första till Fjärde AP-fondernas tolkning 
         av hållbarhet i Naturskyddsföreningen.2020) Fossilfria Pensioner.
16 Regeringen. (2019) Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018

Sjunde AP-fonden främsta uppgift är att 
förvalta premiepensionsmedel i förval-
salternativet Statens årskullsförvalt-
ningsalternativ (AP7 Såfa). AP7 Såfa är 
en åldersanpassad portfölj vilket innebär 
att risken förändras med den sparandes 
ålder. Utöver AP7 Såfa erbjuder Sjunde 
AP-fonden fem fondportföljer som kan 
väljas i konkurrens med privata förvalta-
re på Pensionsmyndighetens fondtorg. 
Dessa fondportföljer inkluderar AP7 
Aktiefond och AP7 Räntefond samt 
tre fondportföljer som består av olika 
kombinationer av AP7 Aktiefond och AP7 
Räntefond11.  

Sjunde AP-fonden är den största fondför-
valtaren inom premiepensionssystemet 
och AP7 Såfa är den största fonden. Av de 
svenska pensionsspararna har 63 procent 
sina pensionsmedel placerade i AP7 Såfa 
och fondkapitalet motsvarar 43,4 procent 
av det totala kapitalet i premiepensions-
systemet12. Vid 2020 års slut förvaltade 
Sjunde AP-fonden totalt 655,4 miljarder 
kronor13. 

Övergripande mål
Fondernas övergripande mål och uppdrag 
regleras av riksdagen genom Lagen om 
allmänna pensionsfonder14. Lagen anger  

att det övergripande målet för fonderna är 
att maximera avkastningen i förhållande 
till risken i placeringarna. Sedan 2019 
anger lagen att Första till Fjärde AP-fon-
den även ska förvalta fondmedlen på 
ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla 
investeringar och ansvarsfullt ägande 
samt att särskild vikt ska fästas vid hur 
en hållbar utveckling kan främjas. Detta 
ska göras utan att avkall görs på det 
övergripande målet om avkastning och 
risk. Lagens skrivning om hållbarhet gäller 
i dagsläget inte Sjunde AP-fonden, vilket 
just nu ses över. Sjunde AP-fonden anger 
dock själva att deras kapitalförvaltning 
styrs av ansvarsfulla investeringar och 
ansvarsfullt ägande15.

Styrning av AP-fonderna
Första till Fjärde och Sjunde AP-fonden 
är myndigheter som har självständiga 
ställningar till regeringen. Varje AP-fond 
har en egen styrelse som tillsätts av 
regeringen, men det är fondernas styrelser 
som bär fullt ansvar för respektive fonds 
verksamhet. Detta omfattar beslut om 
fondens övergripande avkastningsmål, 
placeringspolicy, ägarpolicy och riskhante-
ringsplan16.

något av fondens sparalternativ. Sjunde 
AP-fonden är den största fondförvaltaren 
inom premiepensionssystemet och för-
valtar över fyra miljoner sparares pre-
miepension 6.

Gemensamt för AP-fonderna är att de 
är myndigheter som placerar svenskar-
nas pensionskapital på finansiella mark-

nader med avkastning som övergripande 
mål. Kapitalförvaltning ska även göras 
genom ansvarsfulla investeringar och 
ansvarsfullt ägande. Fonderna är över-
ens om att detta innebär att internatio-
nella konventioner och överenskommel-
ser som Sverige har undertecknat ska 
ligga till grund för deras placeringar.

https://www.ap7.se/vart-utbud/
https://www.regeringen.se/4a605d/contentassets/543618006b5244f287d2c5dba402bcc4/redovisning-av-ap-fondernas-verksamhet-t.o.m.-2019-skr.-201920130.pdf
https://support.microsoft.com/sv-se/office/webbplatsen-som-du-f%c3%b6rs%c3%b6ker-n%c3%a5-fungerar-inte-med-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=sv-se&rs=sv-se&ad=se
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/fossilfria_pensioner.pdf
https://www.regeringen.se/49c20e/contentassets/92363810028a46ba987e394e0a07cdad/skr-2018-19-130--web.pdf
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en del av fonderna har baserat sina beslut 
på Parisavtalet/klimatkonventionen, 
medan andra av fonderna baserat sina på 
finansiella risker (se Faktaruta 
Begränsningar av AP-fondernas fossila 
investeringar).

Sjunde AP-fonden har, till skillnad 
från Första till Fjärde AP-fonden, ett mer 
värdebaserat förhållningssätt till kon-
ventioner. Det innebär att fonden ”inves-
terar i bolag som på ett godtagbart sätt 
följer kraven i de internationella konven-
tioner som Sverige har skrivit under”18.  
Sjunde AP-fonden svartlistar, det vill 
säga utesluter, bolag vid bekräftade 
kränkningar av konventioner. Sedan 2016 
har Parisavtalet varit en av de konventio-
ner som Sjunde AP-fonden använder sig 
av vid svartlistning. Utifrån Parisavtalet 
har de svartlistat ett antal bolag med 
storskalig kolverksamhet medan de fort-
sätter vara investerade i andra fossila 
verksamheter (läs mer under 
Uteslutningar).

18  Sjunde AP-fonden. (2020). Svartlistade bolag från 
och med 10 december 2020 

Första till Fjärde AP-fonderna och Sjunde 
AP-fonden gör olika tolkningar av vad det 
innebär att Parisavtalet, ett av de inter-
nationella avtal som Sverige underteck-
nat, ska ligga till grund för deras investe-
ringar. Detta har i sin tur lett till olika 
bedömningar av fossila investeringar. 

Första till Fjärde AP-fonderna baserar 
sina investeringsbeslut på en gemensam 
tolkning av konventionsgrund17. Deras 
tolkning innebär att fonderna inte ska 
investera i bolag vars verksamheter ut-
tryckligen förbjuds av de internationella 
konventioner Sverige står bakom. Ett ex-
empel på detta är klusterbomber vars an-
vändning förbjuds av en FN-konvention. 
Då Parisavtalet inte uttryckningen 
innehåller ett förbud av fossila bränslen, 
gör fonderna tolkningen att det inte stri-
der mot avtalet att fortsatt vara investe-
rade i fossila bolag. 

I praktiken har dock Första, Andra, 
Tredje och Fjärde AP-fonden beslutat att 
avinvestera i vissa fossila verksamheter. 
Fonderas beslut skiljer sig åt genom att 

17  Första till Fjärde AP-fonden. (2019). AP-fondernas 
gemensamma värdegrund

https://www.ap7.se/app/uploads/2020/12/ap7-svarta-listan-dec-2020-sv.pdf
https://www.ap7.se/app/uploads/2020/12/ap7-svarta-listan-dec-2020-sv.pdf
https://www.ap3.se/wp-content/uploads/2019/01/AP-fondernas-gemensamma-v%c3%a4rdegrund.pdf
https://www.ap3.se/wp-content/uploads/2019/01/AP-fondernas-gemensamma-v%c3%a4rdegrund.pdf


16

19  Första AP-fonden. (2020). Första AP-fonden  
          avinesterar bolag med fossil verksamhet 
20  Information som Första AP-fonden delgett  
          Naturskyddsföreningen 
21  Greenpeace. (2020). Swedish public pension fund  
          divests from fossils 
22  Första AP-fonden (2020). Första AP-fonden och  
          Tobam bevisar i ny studie att systematisk för- 
          valtning kan göras fossilfri och Första AP-fonden      
          och Legal & General Investment Management i 
          samarbete kring indexnära fond med aktiv håll- 
          barhetsprofil 

23  Andra AP-fonden. (2020) Andra AP-fonden ställer  
          om i linje med Paris Aligned Benchmark 
24  Greenpeace. (2020). Greenpeace kommentar på  
          att AP2 säljer ut sina fossila innehav 
25  Tredje AP-fonden. (2018), Årsredovisning 2018
26  Fjärde AP-fonden (2021). Årsredovisning 2020 
27  Sjunde AP-fonden. (2020). Svartlistade bolag från  
          och med 10 december 2020 

Första AP-fonden 
I mars 2020 annonserade Första AP-fonden att 
de 2019 beslutat att avinvestera bolag med fos-
sil verksamhet. Fondens bedömning baserades 
på att den pågående klimatomställningen utgör 
en stor osäkerhet för bolag verksamma inom 
kol-, olje- och gasindustrin och att investeringar 
i dessa bolag kan medföra en hög finansiell risk 
för fonden.19 Fonden baserar uteslutningen på 
en standardklassificering för bolag som heter 
The Global Industry Classification Standard 
(GICS) och utesluter bolag inom energisektorn. 
Detta innefattar bolag som bedriver prospek-
tering och produktion, raffinering, marknadsfö-
ring, lagring, transport av olja, gas och kol. Det 
inkluderar även bolag som erbjuder olje- och 
gas utrustning och tillhörande tjänster. Utöver 
detta investerar de inte i bolag vars omsätt-
ning till mer än 5 procent kommer från kol, 20 
procent från kolkraftproduktion och/eller äger 
stora kolreserver.20 Fonden har uppgett att det 
handlar om 130 bolag till ett värde av 4,5 miljar-
der svenska kronor21.

Första AP-fondens beslut omfattar hela fon-
dens portfölj, det vill säga både den tillgångsför-
valtning som fonden sköter själv och den som 
sköts via externa kapitalförvaltare. Tillsammans 
med externa förvaltare har Första AP-fonden 
tagit fram passiva och aktiva systematiska 
fossilfria investeringsstrategier. Dessa visar på 
att det är teoretiskt möjligt, och att det finns 
empiriskt stöd för, att systematisk förvaltning 
kan göras fossilfri utan att påverka portföljens 
risk22. 

Andra AP-fonden 
I december 2020 annonserade Andra AP-fon-
den att fonden beslutat att anpassa sina interna 
index och portföljer för utländska aktier och 
obligationer i enlighet med kriterierna Paris 
Aligned Benchmark. Det innebär bland annat 
avinvesteringar från bolag som har intäkter från 
försäljningen av fossila bränslen. Fonden inves-
terar inte i bolag vars omsättning till mer än 1 
procent kommer från utvinning och produktion 

av kol, mer än 10 procent från olja och mer än 
50 procent från fossilgas. Utöver det investerar 
de inte i kraftbolag vars intäkter till 50 procent 
eller mer kommer från förbränning av fossila 
bränslen. Fonden anger att det handlar det om 
ungefär 250 företag23 till ett värde av 8 miljarder 
svenska kronor24.I det inledande skedet om-
fattar beslutet fondens innehav som förvaltas 
internt, vilka utgör den stora delen av fondens 
portfölj. Fonden har uppgett till Natur skydds-
föreningen att detta i ett senare skede även ska 
gälla för innehaven som förvaltas av externa 
kapitalförvaltare. 

Tredje AP-fonden 
En del av Tredje AP-fondens klimatstrategi är att 
minska portföljens exponering mot koldioxidin-
tensiva bolag vilket innebär att fonden avstår 
att investera i en del bolag med stor exponering 
mot fossilsektorn. Exempelvis beslutade fon-
den för ett par år sedan att inte investera i bolag 
verksamma inom kolproduktion och oljesand25.

Fjärde AP-fonden 
Under 2020 har Fjärde AP-fonden utvecklat sin 
strategi för att välja bolag att investera i baserat 
på om bolagen bedöms vara i linje med Parisav-
talet. I relation till fossila bolag anger fonden 
att en ansvarfull användning av fossila bränslen 
är en förutsättning för en omställning till ett 
klimatneutralt samhälle. För att få vara kvar i 
portföljen ställer fonden krav på att energibolag 
har mål och planer som bedöms vara förenliga 
med Parisavtalet samt att de gör betydande 
investeringar i förnybar energi. Fonden anger att 
strategin resulterat i omfattande förändringar i 
dess innehav i energisektorn 26

Sjunde AP-fonden 
Baserat på Parisavtalet svartlistar Sjunde 
AP-fonden sedan 2020 bolag som expanderar 
sin fossila verksamhet inom kolproduktion och 
kolkraft. Sedan ett par år tillbaka svartlistar de 
även bolag som bedriver påverkansarbete emot 
kraftfullare klimatlagstiftning (läs mer under 
Uteslutningar)27.

Begränsningar av AP-fondernas fossila investeringar 

https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-avinvesterar-bolag-med-fossil-verksamhet/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-avinvesterar-bolag-med-fossil-verksamhet/
https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/6102/swedish-public-pension-fund-divests-from-fossils/
https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/6102/swedish-public-pension-fund-divests-from-fossils/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-och-tobam-bevisar-i-ny-studie-att-systematisk-forvaltning-kan-goras-fossilfri/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-och-tobam-bevisar-i-ny-studie-att-systematisk-forvaltning-kan-goras-fossilfri/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-och-tobam-bevisar-i-ny-studie-att-systematisk-forvaltning-kan-goras-fossilfri/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-och-legal-general-investment-management-i-samarbete-kring-indexnara-fond-med-aktiv-hallbarhetsprofil/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-och-legal-general-investment-management-i-samarbete-kring-indexnara-fond-med-aktiv-hallbarhetsprofil/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-och-legal-general-investment-management-i-samarbete-kring-indexnara-fond-med-aktiv-hallbarhetsprofil/
https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-och-legal-general-investment-management-i-samarbete-kring-indexnara-fond-med-aktiv-hallbarhetsprofil/
https://www.ap2.se/sv/nyheter-rapporter/pressreleaser/2020/andra-ap-fonden-staller-om-portfoljen-i-linje-med-paris-aligned-benchmark/
https://www.ap2.se/sv/nyheter-rapporter/pressreleaser/2020/andra-ap-fonden-staller-om-portfoljen-i-linje-med-paris-aligned-benchmark/
https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/45599/greenpeace-kommentar-pa-att-ap2-saljer-ut-sina-fossilinnehav/
https://www.greenpeace.org/sweden/pressmeddelanden/45599/greenpeace-kommentar-pa-att-ap2-saljer-ut-sina-fossilinnehav/
https://www.ap3.se/wp-content/uploads/2019/02/%C3%85rsredovisning-2018.pdf
https://www.ap7.se/app/uploads/2020/12/ap7-svarta-listan-dec-2020-sv.pdf
https://www.ap7.se/app/uploads/2020/12/ap7-svarta-listan-dec-2020-sv.pdf
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AP2

fondens innehavslista från i början av 
2021 granskats29. 30Resultatet visar att de 
fem fonderna är investerade i 66 av bola-
gen på CU200-listan, till ett värde av 15,7 
miljarder kronor31,32. . 

Sjunde AP-fonden är investerad i 60 av 
bolagen till ett värde av 10,6 miljarder 
kronor. Första till Fjärde AP-fonderna är 
tillsammans investerade i 33 av bolagen 
på CU200-listan, till ett värde av 5 miljar-

 
29  Första till Fjärde AP-fonderna redovisar sina 
innehav en gång i halvåret. Data är baserad på inne-
havslistorna 2020-12-31. Sjunde AP-fonden uppdaterar 
sin innehavslista löpande och data är baserad på listan 
2021-01-04. 
30 De fossila bolagens andel av totala kapital är base-
rat på fondernas totala kapital 2020-12-31
31  För fondspecifika resultat se Bilaga 1
32  Den stora delen av Första till Fjärde AP-fondernas 
innehav i bolagen på CU200-listan är i form av aktier i 
noterade bolag. För Sjunde AP-fonderna är det endast 
aktier.

AP-fonderna redovisar inte sina innehav 
uppdelat i sektorer, utan var och en av 
fonderna redovisar samtliga innehav i 
var sin lista. För att få en uppskattning av 
fondernas innehav i fossila bolag match-
ades deras innehavslistor i Fossilfria 
Pensioner (2020) mot Fossil Free Indexes 
Carbon Underground-lista (CU200). 
Listan består av de 100 börsnoterade bo-
lagen i världen med störst kolreserver 
och de 100 bolagen i världen med störst 
olja- och gas reserver28. Bolagen på listan 
håller på med utvinning av fossila bräns-
len i syfte att producera drivmedel, sälja 
det utvunna bränslet eller för att använda 
i industriella processer eller kraftpro-
duktion.

Med hjälp av samma metod har Första 
till Fjärde AP-fondernas innehavslistor 
från slutet av 2020 och Sjunde AP-

28  Fossil Free Indexes Carbon (2018)
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När det kommer till klimatförändringar-
na är det viktiga inte värdet av investe-
ringarna i bolagen utan de kumulativa 
utsläppen från bolagens verksamheter. 
Detta då växthusgaser stannar kvar i at-
mosfären under lång tid och att klimat-
systemet reagerar långsamt. Om samtli-
ga av de fossila reserverna, som tillhör 
de 66 bolag som AP-fonderna har inves-
teringar i, skulle förbrännas så skulle 214 
miljarder ton växthusgaser släppas ut34. 
Dessa utsläpp skulle uppta 70 procent av 
det totala utsläppsutrymme som världen, 
enligt FN:s klimatpanel,35 måste hålla 
sig inom för att med 66 procents sanno-
likhet begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader. 

Utifrån att var och en av AP-fonderna 
är delägare i bolagen så kan de tillskri-
vas en del av bolagens fossila reserver 
och de utsläpp som förbränningen av 
dessa skulle ge upphov till. Utifrån AP-
fondernas ägarandel kan de, om alla de 
66 bola gens fossila reserver förbränns, 
till skrivas 55 miljoner ton växthusgaser. 
Detta är mer än hela Sveriges årliga terri-
toriella växthusgasutsläpp som ligger på 
runt 50,9 miljoner ton36.

34 Baserat på de fossila reserver som bolagen hade i 
sina ägor när listan CU200 togs fram. 
35 2018, var enligt FN:s klimatpanel det totala ut-
släppsutrymmet för växthusgaser, som världen måste 
hålla sig inom för att med 66 procents chans nå 1,5-gra-
dersmålet, 420 miljarder ton koldioxidekvivalenter. 
Under år 2018 var de globala utsläppen 55 miljarder ton 
koldioxidekvivalenter och under 2019 var de 59 miljarder 
ton koldioxidekvivalenter. Det kvarvarande utsläppsut-
rymmet var därför 306 miljarder ton koldioxidekvivalen-
ter 2019. Källa: United Nations Environment Programme 
(2020). Emissions Gap Report 2020.
36  Naturvårdsverket.(2020) Växthusgaser territoriella 
utsläpp och upptag, information hämtad 2020-12-29. 
Då Sveriges territoriella utsläpp endast innefattar de 
utsläpp som sker inom Sveriges gränser, reflekterar 
statistiken inte de utsläpp som svenskarnas pensions-
kapital bidrar till.

der kronor. Detta är en minskning sedan 
förra året då Första till Fjärde AP-fonderna 
tillsammans var investerade i 89 av bola-
gen på CU200-listan till ett värde av 16,4 
miljarder kronor33 .

Samtliga av Första till Fjärde AP-
fonderna har minskat antalet bolag som 
de har innehav men Första och Andra 
AP-fondernas minskning av antalet 
bolag är störst. Detta beror på att Första 
AP-fonden i slutet av 2019 beslutade sig 
för att avinvestera stora delar av sina 
innehav i bolag verksamma inom utvin-
ning och produktion av fossila bränslen. 
Andra AP-fonden fattade ett linkande be-
slut under 2020. Att Tredje AP-fonden av-
står från att investera i en del bolag med 
stor exponering mot fossilsektorn och att 
Fjärde AP-fonden 2020 införde krav på att 
energibolag ska ha målsättningar som 
bedöms vara förenliga med Parisavtalet 
för att få vara kvar i portföljen har också 
resulterat i minskningar (se Faktaruta 
Begränsningar av AP-fondernas fossila 
investeringar).

 
Förändringar i Första till  
Fjärde AP-fondernas fossila innehav

Investeringar 
2019

Investeringar 
2020

Förändring 
(minskning)

Värde Antal Värde Antal Värde Antal

AP1 2,9 58 0,25 8 2,65 50

AP2 3,1 57 0,12 6 2,98 51

AP3 5,7 44 2,06 28 3,64 16

AP4 4,6 48 2,57 17 2,03 31

Totalt 16,4 89 5 33 11,3 56

Förändringen i Första till Fjärde AP-fondernas innehav i 
bolagen på CU200-listan från 2019 till 2020. Värdet på 
investeringarna är i miljarder kronor.

33 Naturskyddsföreningen. (2020)  
Fossilfria Pensioner

https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
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bolagen ska 1) förbättra bolagsstyrning-
en i klimatfrågan, 2) minska sina växt-
husgasutsläpp i enlighet med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål, samt 3) 
stärka rapporteringen av klimatrelatera-
de finansiella data38. 

Ägardialog i praktiken  
För att se om AP-fonderna försökt påver-
ka de fossila bolagen genom aktivt ägan-
de har deras röstning på utvalda aktieä-
garförslag och dialog med bolag 
granskats.

När det kommer till hur många bo-
lagsstämmor som de ska rösta vid, har 
AP-fonderna olika ambitionsnivå. 
Sjunde AP-fonden utövar sin rösträtt på 
nästan samtliga bolagsstämmor, medan 
Första till Fjärde AP-fondernas respekti-
ve ambitionsnivå är att rösta på mellan 
750 och 1000 stämmor årligen39. För 
samtliga av fonderna handlar det om att 
de tar ställning till tusentals aktieägar-
förslag årligen. 

För att få en uppfattning om hur AP-
fonderna använt sig av sina röster för att 
stärka fossila bolags klimatarbete har 
deras röstning på 19 utvalda aktieägar-
förslag under 2020 granskats.Ägarför-
slagen handlar om förbättrad bolags-
styrning i klimatfrågan, mål för 
minskade utsläpp samt stärkt rapporte-
ring av bolagens påverkansarbete. Vid 
alla förslagen har ett betydande antal av 
aktieägarna röstat 40. 

Fonderna har röstat för genomföran-
det av de flesta av förslagen. En del av 
fonderna har dock röstat emot eller av-
stått från att rösta på förslag som skulle 
stärka bolagens klimatarbete. 

Exempelvis har Tredje och Fjärde AP-
fonderna röstat emot att oljebolaget Royal 

38 Climate Action 100+. (2020). About us. 
Informationen hämtades 2020-09-07
39  För mer info se Första AP-fonden, Andra AP- 
 fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden och  
Sjuden AP-fonden 
40  Två av förslagen fick mindre än 5 procent av 
rösterna och dessa gällde Equinor.

AP-fonderna fortsätter att vara investera-
de i fossila bolag och försöker genom ak-
tivt ägande påverka bolagen att ställa om 
i enlighet med Parisavtalet. Det innebär 
att fonderna genom att delta i valbered-
ningar, rösta på bolagsstämmor och föra 
dialog försöker påverka bolagen i denna 
riktning. Fondernas inflytande över ett 
bolag beror till stor del på hur stor del av 
bolagets aktier de äger. 

Flera av fonderna fokuserar därför 
sitt aktiva ägande på svenska bolag där 
de är större ägare. Nästan alla av bola-
gen som ingår i CU200-matchningen är 
utländska och fondernas ägarandel är 
mindre än 0,5 procent. I de flesta fall är 
ägarandelen ännu mindre – runt 0,01 
procent. 

Fonderna framhåller att inflytandet 
även beror på ägarens trovärdighet, rela-
tion till och tidigare engagemang i bola-
get samt samarbete med andra institu-
tionella ägare.  Första till Fjärde 
AP-fonderna har ett gemensamt Etikråd, 
som samordnar fondernas arbete med 
etik-, miljö- och hållbarhetsfrågor i ut-
ländska bolag. Första till Fjärde AP-
fonderna, och deras Etikråd, samt 
Sjunde AP-fonden är även med i interna-
tionella investerarinitiativ. Ett sådant 
initiativ som samtliga av fonderna, och 
Etikrådet, är med i är Climate Action 
100+ (CA100+). Initiativet består av cirka 
540 investerare med kollektiva tillgång-
ar på över 428 biljoner kronor (52 trillio-
ner dollar) som tillsammans försöker 
driva fram nödvändiga åtgärder i 167 
bolag med stor klimatpåverkan37. 

 

Målsättning 
AP-fondernas klimatmålsättning med 
det aktiva ägandet är att bolagen ska 
ställa om i enlighet med Parisavtalet. 
Målsättningen preciseras genom initia-
tivet CA100+s målsättningar som är att 

37 Climate Action 100+. (2020). About us.  
 Informationen hämtades 2021-01-13

https://climateaction100.wpcomstaging.com/about-us/
https://www.ap1.se/hallbarhet-och-agaransvar/mal-resultat-och-rapportering/
https://www.ap2.se/sv/hallbarhet-agarstyrning/agarstyrning/utlandska-bolag/
https://www.ap2.se/sv/hallbarhet-agarstyrning/agarstyrning/utlandska-bolag/
https://www.ap3.se/ansvarstagande/aktiva-agare/7708-2/
https://www.ap4.se/hallbarhet-och-agarstyrning/agarstyrning/utlandska-bolag/global-rostning/
https://www.ap7.se/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/
https://climateaction100.wpcomstaging.com/about-us
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tiv om bolagen har kränkt konventioner 
som Sverige undertecknat och proaktiv om 
fonderna mer allmänt vill förbättra bola-
gens hållbarhetsarbete. Fonderna är inves-
terade i tusentals bolag och för endast ett 
antal proaktiva dialoger med utvalda bolag. 
Dialogerna är vanligtvis konfidentiella. 

Under 2019 förde Första till Fjärde AP-
fondernas Etikråd 38 proaktiva dialoger 
utifrån rådets fyra fokusområden för håll-
barhet, varav ett är klimat. Det saknas in-
formation om hur många av dialogerna 
som var inom klimatområdet. Men inom 
ramen för CA100+ anger Etikrådet att dia-
log har förts med Volvo, Petrobras, National 
Grid, Engie, Daimler, Volkswagen och Royal 
Dutch Shell. Etikrådet har kortfattat redo-
visat information om dialogen med Royal 
Dutch Shell. Rådet anger att dialogen foku-
serar på hur bolaget ska omsätta sina ut-
släppsmål i praktiken, men nämner inte 
den nödvändiga skärpningen av målen för 
att verksamheten ska vara förenlig med 
Parisavtalet 43.

43  Etikrådet. (2020). Årsrapport 2019.

Dutch Shell ska anta mer ambitiösa klimat- 
mål, medan Andra och Sjunde AP-fonderna 
röstade för förslaget. Tredje och Fjärde AP-
fonderna motiverade detta med att bolaget 
redan antagit ambitiösa klimatmål. Vid 
röstningstillfället hade Royal Dutch Shell 
som mål att minska nettoutsläppen från 
såld energi med cirka 20 procent till 2035 
och att utsläppen ska halveras till 2050.41 
Denna målsättning är inte förenlig med 
Paris avtalets 1,5-gradersmål. Detta då ut-
släppen, enligt FN:s klimatpanel, måste 
halveras till 2030 och minska till nära noll 
2050 för att med en rimlig sannolikhet nå 
1,5-gradersmålet. Detta är ett exempel på att 
fonderna inte fullt ut använt sina röster för 
att påverka bolagen i önskvärd riktning.42

AP-fondernas dialoger med bolag är reak-

41 I februari 2021 antog Royal Dutch Shell nya klimatmål. 
Bolagets utsläpp ska minska med 20 procent till 2030 och 
nå netto-noll 2050 (basår 2016). Vilket är ett framsteg men 
fortfarande inte förenligt med Parisavtalets 1,5 graders-
mål. Bolagets utsläppsminskningar måste öka på kort sikt, 
inte förlita sig på kompenserande åtgärder och ha basår 
2010 för att de ska vara förenliga med avtalet.
42 För mer information om övriga förslagen och hur 
AP-fonderna röstat se Bilaga 2.

AP-fondernas röstning på klimatrelaterade aktieägarförslag
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av AP-fonderna är investerade i. En detal-
jerad lista över bolagen och vilka AP-
fonderna är investerade i finns i bilaga 3. 

AP-fondernas innehav i bolag inom CA100+ 

Olja & gas och  
gruvdrift & metaller Kraftproduktion

Olja 
& gas

Kol-
utvinning Elbolag Olja- och 

gasdistribution

CA100+ 38 4 30 5

AP1 0 0 13 1

AP2 0 0 11 0

AP3 14 0 11 4

AP4 6 0 11 1

AP7 21 2 17 1

Antal bolag inom CA100+ som ägnar sig åt utvinning och 
kraft generering baserad på fossila bränslen samt hur 
många av dessa bolag som var och en av AP-fonderna är 
investerade i.

Med hjälp av metoderna Net-Zero 
Company Benchmarks samt Science 
Based Targets har bolagen inom sektorer-
na olja och gas, metaller och gruvdrift 
samt kraftproduktion granskats. Net-Zero 
Company Benchmark är CA100+ egna 
metod för att mäta om bolag  planerar 
minska sina utsläpp i enlighet med Paris-
avtalet. Metoden har indikatorer för att se 
om bolag har satt mål för att minska sina 
utsläpp på kort, medel och lång sikt, samt 
vilka utsläpp som målsättningarna om-
fattar. Net-Zero Company Benchmark har 
ännu inte utvecklats för att utvärdera om 
målsättningarna är förenliga med 
Parisavtalets 1,5-gradersmål. Denna be-
gränsning gör att metoden i dagsläget 
inte kan användas för att se om bolagen 
lever upp till CA100+ målsättning om att 
de ska anta utsläppsmål som är förenliga 
med 1,5-gradersmålet. För att utvärdera 
detta har därför även Science Based 
Targets, som CA100+ använde fram till 
2020, använts. Metoden är utvecklat av 
Världs natur fonden, CDP, World Resource 
Institute och FN:s Global Compact för att 

Under 2020 förde Sjunde AP-fonden, i 
samarbete med andra investerare, proak-
tiva dialoger med 66 bolag inom ramen 
för fondens temaområden. Två av dessa 
områden är klimat omställning och på-
verkansarbete som fokuserar på klimat-
frågan44. Det framgår inte från fondens 
hållbarhetsredovisning hur många av de 
66 dialogerna som var inom dessa två 
områden samt vad de resulterat i.  

Måluppfyllelse   
Det är svårt att veta vilka framsteg som 
det aktiva ägandet resulterat i. Detta ef-
tersom det är svårt att veta hur de fossila 
bolagen i AP-fondernas portföljer agerat 
utan påtryckningar från fonderna och li-
kasinnade investerare. Men det går att se 
om bolagen åtagit sig minska sina ut-
släpp i enlighet med Paris avtalet, det vill 
säga målsättningen med det aktiva ägan-
det. Det finns ingen tidsfrist för målsätt-
ningen, men för att begränsa uppvärm-
ningen i enlighet med avtalet krävs 
kraftiga utsläppsminskningar inom de 
närmsta åren. För att bolagens mål för att 
minska utsläppen ska vara realistiska 
borde de redan vara antagna. Bolagen 
inom CA100+ som ägnar sig åt utvinning 
eller kraftproduktion baserad på fossila 
bränslen har granskats för att se om de 
antagit utsläppsmål i enlighet med 
1,5-gradersmålet. CA100+ delar in de 167 
bolagen inom initiativet i sektorer. Bolag 
som ägnar sig åt utvinning och produk-
tion av olja och gas tillhör sektorn olja 
och gas. Bolag som utvinner kol tillhör 
sektorn gruvdrift och metaller. Inom sek-
torn kraftproduktion finns främst elbo-
lag vars verksamhet i stor utsträckning 
är baserad på fossila bränslen samt ett 
fåtal bolag som har distribution av olja 
och gas som kärnverksamhet.Tabellen 
visar hur många av CA100+ bolagen som 
tillhör de sektorer som granskats samt 
hur många av dessa bolag som var och en 

44  Sjunde AP-fonden. (2020). Ansvarsfulla investe-
ringar. Informationen hämtades 2020-01-06

https://www.ap7.se/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/
https://www.ap7.se/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/
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hemsida innehåller information om mål-
sättningar på bolagsnivå utgår Net-Zero 
Company Benchmark-granskningen från 
sektorerna som helhet. Science Based 
Target-granskningen utgår ifrån sektors-
indelningen men har genomförts på bo-
lagsnivå.

Olja och gas 
samt gruvdrift och metaller 
Net-Zero Company Benchmark visar att en 
liten andel av bolagen inom olja och gas 
samt gruvdrift och metaller har satt mål 
om att minska samtliga utsläpp (scope 1, 2 
och 3). Inget av bolagen inom de två sekto-
rerna har antagit målsättningar på mellan 
eller kort sikt som omfattar scope 3-ut-
släppen. För bolag som ägnar sig åt utvin-
ning och/eller produktion av fossila 
bränslen, räknas den stora delen av ut-
släppen som scope 3. Detta då det är inom 
denna kategori, som utsläppen från för-
bränningen av de fossila bränslen som bo-
lagen utvinner eller producerar, räknas.

För olja- och gassektorn innefattar Net-
Zero Company Benchmark indikatorer för 
bolagens kapitalanpassning. Det vill säga 
om de planerar att investera i projekt som 
är förenliga med Parisavtalet eller inte. 76 
procent av bolagen som är verksamma 
inom utvinning av olja och gas har under 
2019 beslutat att investera i projekt som 

hjälpa bolag ta fram utsläppsmål i enlig-
het med vad som krävs av olika sektorer 
för att världen tillsammans ska nå 
Parisavtalet. Bolag kan välja en målsätt-
ning i enlighet med 1,5 grads, eller väl 
under 2 graders uppvärmning45. 
Både Net-Zero Company Benchmark och 
Science Based Targets använder sig av 
GHG-protokollets vedertagna klassifice-
ring av utsläpp. Scope 1 omfattar verk-
samhetens direkta utsläpp från källor 
som kontrolleras av bolaget och scope 2 
omfattar utsläppen från bolagens förbruk-
ning av energi, värme och el.  Scope 3 omfat-
tar de utsläpp som verksamheten ger upp-
hov till, men som inte omfattas av scope 1 
eller scope 2.  

Då varken CA100+ rapportering eller 

45  Hela metoden finns här: https://sciencebased-
targets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf. Science 
Based Targets fokuserar på målsättningar gällande 
utsläppsminskningar men anger inte hur dessa mål ska 
nås. Exempelvis tillåts viss användningen kompense-
rande åtgärder/tekniker för att uppnå målen, och krav 
ställs inte på utfasning av fossila bränslen – vilket kom-
mer att krävas för att världen ska nå 1,5 gradersmålet. 
Metoden tar inte hänsyn till regionala skillnader när det 
gäller takten i utsläppsminskningar. Detta är något som 
Parisavtalet anger bör göras då regioner med historiskt 
stora utsläpp bär ett större ansvar för dagens klimatför-
ändringar och därigenom måste minska sina utsläpp i 
en snabbare takt än andra regioner. Metoden håller på 
att uppdateras och det återstår att se om den nya meto-
den kommer adressera dessa begränsning. 

Net-Zero Company Benchmarks kartläggning av andelen bolag som satt mål för att minska sina scope 1 och 2,  
samt scope 3 utsläpp.

 
Olja och gas Gruvdrift och metaller 

Scope 1 & 2   Scope 3 Scope 1 & 2  Scope 3

Långsiktigt (år 2036–2050) 54% 12% 31% 4%

Mellansiktigt (år 2026–2035) 21% 0% 22% 0%

Kortsiktigt (år 2020–2025) 15% 0% 26% 0%

Målsättningar för utsläppsminskningar 
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Kraftproduktion

Scope 1 & 2   Scope 3

Långsiktigt (år 2036–2050) 69% 8%

Mellansiktigt (år 2026–2035) 35% 6%

Kortsiktigt (år 2020–2025) 23% 0%

69 procent av bolagen inom sektorn har 
satt långsiktiga mål för att minska scope 
1- och 2-utsläppen. Men endast 23 pro-
cent har konkretiserat vad detta innebär 
för verksamheten på kort sikt. Endast ett 
fåtal av bolagen har satt långsiktiga mål 
som omfattar scope 3-utsläppen, men 
inget av bolagen har satt kortsiktiga mål 
för att minska dessa utsläpp. Eftersom de 
flesta av kraftbolagen har som kärnverk-
samhet att förbränna fossila bränslen, 
räknas den stora delen av utsläppen som 
scope 1 och 2. Scope 3 är främst relevanta 
för bolag som distribuerar olja och gas.

För bolagen inom kraftproduktion 
innefattar Net-Zero Company Benchmark 
indikatorer för deras planer att pensione-
ra gas- och kolkraftverk. Kol och gas är de 
främsta fossila bränslena som används 
för kraftproduktion. Denna produktion 
måste skyndsamt fasas ut för att säker-
ställa Parisavtalets måluppfyllnad. 
Endast 26 procent av bolagen har beslutat 
att fasa ut all sin kolkraftproduktion i en-
lighet med Internationella energirådets 
bedömning av vad som är förenligt med 2 
graders uppvärmning. Motsvarande siff-
ra för gasproduktion är endast tre procent 
av bolagen47.

47  Climate Action 100+. (2020). CA100 progress 
report 2020

enligt Internationella energirådet inte är 
förenliga med ens 2 graders uppvärmning. 
Totalt rör det sig om 194 projekt och över 
530 miljarder svenska kronor (64,5 miljar-
der dollar). Även 68 procent av bolagens 
planerade projekt faller utanför rådets be-
dömning av vad som är förenligt med 2 
graders uppvärmning. Detta är projekt i 
vilka investeringsbeslut ännu inte tagits, 
men om projekten finansieras beräknas 
de vara i drift fram till minst 204046.

Inget av bolagen som utvinner kol, och 
som tillhör gruvdrift och metaller, har an-
tagit eller åtagit sig att anta ett Science 
Based Target. För olja- och gassektorn hål-
ler Science Based Targets-initiativet på att 
utveckla sektorspecifika kriterier, som 
ska färdigställas i början av 2021. Det finns 
dock inte några hinder för bolag inom 
denna sektor att åta sig att sätta mål redan 
nu. Detta då ett bolag som har åtagit sig att 
sätta ett Science Based Target har 24 må-
nader på sig att ta fram ett mål och få det 
godkänt av initiativet. Men inget av de 38 
bolagen inom sektorn har ännu åtagit sig 
att anta ett Science Based Target.

Kraftproduktion
Net-Zero Company Benchmark visar att 

46  Climate Action 100+. (2020). CA100 progress 
report 2020

Målsättningar för utsläppsminskningar

Net-Zero Company Benchmarks kartläggning av andelen bolag som satt mål för att minska sina scope 1 och 2,  
samt scope 3 utsläpp.

https://www.climateaction100.org/progress/progress-report/
https://www.climateaction100.org/progress/progress-report/
https://www.climateaction100.org/progress/progress-report/
https://www.climateaction100.org/progress/progress-report/
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Endast sex av de 30 elbolagen inom sek-
torn har antagit Science Based Targets, 
två av dessa i enlighet med Parisavtalets 
1,5-gradersmål. Ett av de fem bolag inom 
sektorn som distribuerar olja och gas har 
åtagit sig att sätta ett Science Based 
Target48.

Den samlade bilden från granskning-
en är att det aktiva ägandet endast har 
uppnått önskvärt resultat hos de två 
kraftbolag som satt Science Based 
Targets i enlighet med 1,5-gradersmålet. 
Utifrån att en betydande andel av kraft-
bolagen satt utsläppsmål på lång sikt 
verkar det finnas en omställningspoten-
tial hos fler kraftbolag. Men bolagens och 
sektorns omställning går idag för lång-
samt. För att bolagens verksamhet ska bli 
förenlig med Parisavtalet är det viktigt 
att säkerställa att utsläppsminskningar-
na baseras på en övergång till kraftpro-
duktion från förnybara källor, och inte 
genom att utsläppen från fortsatt an-
vändningen av fossila bränslen kompen-
seras genom andra åtgärder eller baseras 
på osäkra framtida tekniska lösningar.  
Att inget av bolagen vars affärsmodell är 
utvinning eller produktion av fossila 
bränslen har åtagit sig att sätta Science 
Based Targets och att de fortsätter inves-
tera i projekt som inte är förenliga med 
Parisavtalet tyder på att omställningspo-
tentialen för bolag med denna typ av 
verksamhet är mycket begränsad.

48  Se Bilaga 3 för en lista över vilka bolag som antagit 
Science Based Targets. 
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Uteslutningar 

7
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Etikråd välja att inleda en dialog med en-
skilda bolag i syfte att åstadkomma en för-
bättring. Om en dialog bedöms verknings-
lös efter fyra år, eller om en dialog inte 
anses ha förutsättningar att leda till för-
bättringar, rekommenderar Etikrådet att 
fonderna exkluderar bolaget från sina port-
följer. Utifrån rådets rekommendationer 
fattar fonderna självständiga beslut om ex-
kluderingar51. Etikrådet kontaktar årligen 
de exkluderade bolagen och om ett bolag 
har kommit tillrätta med skälen för exklu-
dering kan rådet överväga att rekommen-
dera fonderna att återinvestera i bolaget52. 
Då varken Etikråden eller Första till Fjärde 
AP-fonderna tolkar investeringar i fossila 
bränslen som en kränkning av Parisavtalet, 
har rådet hittills inte rekommenderat 
någon exkludering av ett fossilt bolag.  

Fondernas strategier för uteslutning av 
bolag skulle kunna användas för att på-
skynda klimatomställningen i mycket stör-
re utsträckning än vad som görs i dag. En 
förutsättning för att det ska vara en fram-
gångsrik strategi är att det finns en om-
ställningspotential hos bolagen. Bolag 
inom kraftsektorn kan ha potential att stäl-
la om i enlighet med Parisavtalet, men för 
att identifiera vilka bolagen är krävs tydliga 
begränsningar för hur mycket av omsätt-
ningen som initialt får vara baserad på fos-
silt, samt krav på omställningsplaner för att 
bli fossilfria. Om bolagen inte lever upp till 
kraven bör de uteslutas med intentionen att 
återinvestera i dem när kraven uppfylls. 
Flera privata investerare, exempelvis 
Handelsbanken Fonder, tillämpar redan 
denna strategi för kraftbolag53. Fjärde AP-
fonden har redan infört liknande krav på 
energibolag. För att energibolag ska få vara 
kvar i deras portfölj ska de ha målsättning-
ar som bedöms vara förenliga med 
Parisavtalet.

51  Första till Fjärde AP-fonderna. (2019) AP-fonder-
nas gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som 
fondmedlen inte bör placeras i
52  Etikrådet. (2020). Rekommenderade exkluderingar 
53  Handelsbanken Fonder AB. (2020). Välj in omställ-
ningsbolag 

AP-fonderna har andra strategier för att på-
verka bolag i önskvärd riktning som an-
vänds när det aktiva ägandet inte anses till-
lämpligt. Till exempel så utesluter de bolag 
vid bekräftade kränkningar av internatio-
nella konventioner som Sverige underteck-
nat och kan återinvestera i dem igen om bo-
lagen kommer tillrätta med skälen till för 
utslutningen. Sjunde AP-fonden benämner 
uteslutningarna som svartlistningar och 
Första till Fjärde AP-fonderna benämner 
dem som exkluderingar. Strategierna defi-
nieras och tillämpas på lite olika sätt.

Sjunde AP-fonden offentliggör namnen 
på bolagen som kränkt konventioner och 
skälen till svartlistningen två gånger per 
år. Tanken är att hänga ut bolag för att 
skapa incitament till förändring och återin-
vestera i bolagen om/när de kommit tillrät-
ta med skälen för svartlistningen49. Sedan 
2016 har Parisavtalet varit en de konventio-
ner som fonden använder sig av vid svart-
listning. Fondens ställningstagande är att 
den endast investerar i bolag som på ett 
godtagbart sätt följer kraven i de internatio-
nella konventioner som Sverige underteck-
nat. Då fonden inte har konkretiserat vad 
detta innebär i förhållande till Parisavtalet 
är det oklart på vilka grunder de fattar be-
slut om svartlistning. Tydligast är att fon-
den sedan december 2020 valt att svartlista 
bolag som de anser agerar i strid med 
Parisavtalet genom att bedriva storskalig 
kolverksamhet, och sedan tidigare även 
bolag som motverkar klimatlagstiftning. 
De har i dagsläget även svartlistat ett bolag 
som utvinner olja i ryska Arktis och ett 
bolag genom driver ett oljeledningsprojekt i 
USA50. En förklaring till varför just dessa, 
och inte andra liknande fossila bolag, 
svartlistats är oklart. Totalt är det 18 bolag 
som i dagsläget är svartlistade utifrån 
Parisavtalet.
Vid bekräftade kränkningar av konventio-
ner kan Första till Fjärde AP-fondernas 

49  Sjunde AP-fonden. (2020). Ansvarsfulla investe-
ringar. Information hämtas 2020-01-06
50  Sjunde AP-fonden. (2020). Svartlistade bolag från 
och med 10 december 2020 
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https://www.ap3.se/wp-content/uploads/2019/01/AP-fonderna-gemensamma-riktlinjer-f%c3%b6r-vilka-tillg%c3%a5ngar-som-fondmedel-inte-ska-placeras-i.pdf
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lats har Science Based Targets, som 
CA100+ använde fram till 2020, använts 
för detta ändamål. Inget av bolagen inom 
CA100+ som sysslar med utvinning eller 
produktion av fossila bränslen har åtagit 
sig att sätta Science Based Targets i en-
lighet med 1,5-gradersmålet. Dessutom 
fortsätter bolagen att investera i fossila 
projekt som inte är förenliga med 
Parisavtalet. Det tyder på att omställ-
ningspotentialen hos bolag vars affärs-
modell är utvinning eller produktion av 
fossila bränslen är mycket begränsad. 
Detta är inte förvånade då en omställning 
i enlighet med Parisavtalet för dessa 
bolag inte handlar om att justera, utan 
helt byta, affärsmodell. 

Endast två av de kraftbolag som gran-
skats, och vars verksamhet idag till stor 
del är baserad på förbränning av fossila 
bränslen, har åtagit sig att minska sina 
utsläpp  i enlighet med Parisavtalets 
1,5-gradersmål.  Det verkar finnas en om-
ställningspotential hos en del bolag inom 
kraftsektorn men bolagens och sektorns 
omställning går idag för långsamt. Det 
finns goda möjligheter för fonderna att 
tillämpa sina påverkansstrategier för ute-
slutningar för att påskynda omställning-
en samt för att säker ställa att den innebär 
en utfasning av fossil kraftproduktion.  

Sammanfattningsvis verkar det vara 
svårt att uppnå önskvärt resultat med det 
aktiva ägandet när det kommer till bolag 
vars affärsmodell uteslutande, eller i stor 
utsträckning, är baserad på fossila bräns-
len. Fonderna bör därför överge strategin 
aktivt ägande när det kommer till fossila 
bolag. 

 

Finansbranschen spelar en avgörande 
roll i att begränsa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. Parisavtalet slår 
fast att investeringar och kapital måste 
styras bort från verksamheter som orsa-
kar klimatkrisen till verksamheter som 
erbjuder lösningar på krisen. AP-
fonderna har under 2020 tagit steg i 
denna riktning genom att minska sina 
innehav i fossila bolag. Störst framsteg 
har Första AP-fonden och Andra AP-
fonden gjort genom att avinvestera sina 
innehav i bolag som utvinner fossila 
bränslen. Flera av fonderna investerar 
inte i kraftbolag där över 20 procent av 
omsättningen är baserad på kol, men den 
gränsen gäller inte för de andra fossila 
bränslena.  

Anledningen till att AP-fonderna till 
viss del fortfarande är investerade i fossi-
la bolag är att de genom aktivt ägande 
försöker påverka bolagen att ställa om i 
enlighet med Parisavtalet. Granskningen 
av det aktiva ägandet visar att fonderna 
överlag har använt sina rösträtter på bo-
lagsstämmor för att påverka de fossila 
bolagen i önskvärd riktning. Bristande 
transparens gällande dialogen gör att det 
är svårt att bedöma i vilken utsträckning 
AP-fonderna använt sig av proaktiva dia-
loger och vad de resulterat i. 

AP-fondernas klimatmålsättning med 
det aktiva ägandet preciseras genom ini-
tiativet CA100+ målsättning om att bolag 
ska åta sig att minska sina utsläpp i en-
lighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. 
Då CA100+ egna metod för att utvärdera 
om bolags målsättningar är förenliga 
med 1,5-gradersmålet ännu inte utveck-
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Samtliga av AP-fonderna bör istället:
• Avinvestera alla innehav i bolag vars 

verksamhet går ut på att utvinna och 
producera fossila bränslen. 

• Skapa incitament till förändring 
hos de kraftbolag som har möjlighet 
att bli fossilfria. Detta genom att 
utesluta bolag vars omsättning till 
mer än 20 procent är baserad på 
fossila bränslen och som inte har 
antagit omställningsplaner för att bli 
fossilfria i enlighet med Parisavtalets 
1,5-granderasmål. Fonderna kan 
återinvestera i uteslutna bolag när de 
uppfyller båda kraven.  

• Påskynda finansbranschens 
nödvändiga klimatomställning 
genom att avinvestera från och 
utesluta ohållbara bolag öppet. 
När det görs öppet bidrar det till 
en stigmatisering av investeringar 
i fossila verksamheter eftersom 
det finns en följa-John-tendens i 
branschen där fler och fler följer efter. 
Avinvesteringar och uteslutningar 
tenderar också att sprida sig till 
andra finansområden, till exempel 
krediter och finansiering. Det har en 
direkt effekt på fossila bolag då det 
blir dyrare och svårare för dem att 
finansiera sin verksamhet.  

• Förbättra insynen i förvaltningen av 
de allmänna pensionsmedlen genom 
ökad transparens gällande ägardialog 
med övriga bolag i fondernas 
portföljer.



32

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation 
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger 
miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker 
och myndigheter såväl nationellt som internationellt. 
Föreningen har ca 226 000 medlemmar och finns 
i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. 
Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli 
företagssponsor.  

PG 90 19 09-2

Åsögatan 115
Box 4625, SE-116 91 
Stockholm, Sweden 

+46 (0)8 702 65 00
www.naturskyddsföreningen.se


	_Hlk63426812

